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Pan
Marek Borowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- o Agencji Rynku Rolnego i organizacji
niektórych rynków rolnych oraz
o zmianie niektórych ustaw wraz
z projektami podstawowych aktów wykonawczych,

co do którego Rada Ministrów zadeklarowała, że ma celu dostosowanie
polskiego ustawodawstwa do prawa Unii Europejskiej.

Jednocześnie, zgodnie z wymogami art. 34 ust. 5 regulaminu Sejmu,
przekazuję, przetłumaczone na język polski, teksty przepisów Unii Europejskiej,
do których ma być dostosowane prawo polskie.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z wyrazami szacunku

(-) Leszek Miller
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                    Projekt
U S T A W A

z dnia                                   

o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie

niektórych ustaw1)

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Agencja Rynku Rolnego, zwana dalej „Agencją”:

1) realizuje zadania na rynkach produktów rolnych i żywnościowych mające na celu

stabilizację tych rynków w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej;

2) prowadzi analizę rynków produktów rolnych i żywnościowych;

3) opracowuje i upowszechnia informacje związane z realizacją mechanizmów

Wspólnej Polityki Rolnej oraz warunki udziału w tych mechanizmach;

4) prowadzi działania promocyjne i informacyjne dotyczące produktów rolnych

i żywnościowych;

5) administruje obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach Wspólnej Polityki

Rolnej oraz towarami przetworzonymi nieobjętymi załącznikiem I do Traktatu

ustanawiającego Wspólnotę Europejską (towary z grupy non-aneks I), w szcze-

gólności przez:

a) wydawanie i rozliczanie licencji importowych i eksportowych oraz

wydawanie certyfikatów importowych i refundacyjnych,

b) obsługiwanie zabezpieczeń finansowych,

c) naliczanie i wypłacanie refundacji eksportowych i dopłat importowych,

d) naliczanie opłat eksportowych,

e) nakładanie i egzekwowanie kar administracyjnych.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i

sposób działania Agencji w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami,

o których mowa w ust. 1 pkt 5, mając na względzie stabilizację rynku wewnętrznego
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oraz monitorowanie importu i eksportu produktów rolno-spożywczych w Unii

Europejskiej.

3. Rada Ministrów może powierzyć Agencji realizację innych zadań, niż określone

w  ust. 1, związanych z funkcjonowaniem rynku produktów rolnych i żywnościowych.

4. Rada Ministrów powierzając zadania, o których mowa w ust. 3, zapewni Agencji na

ten cel odpowiednie środki finansowe.

5. Szczegółowe zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na rynku zbóż, lnu i konopi,

mleka, owoców i warzyw, tytoniu oraz suszu paszowego są realizowane przez

Agencję na podstawie odrębnych przepisów2).

Art. 2. Do realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, określonych

w przepisach Unii Europejskiej,  nie stosuje się przepisów o ochronie konsumentów

i konkurencji oraz o zamówieniach publicznych.

Art. 3. 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej3) Prezes Agencji może

opracować roczny krajowy program wsparcia pszczelarstwa.

2. Prezes Agencji, po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw rolnictwa

programu, o którym mowa w ust. 1, przekazuje go Komisji Europejskiej.

3. Prezes Agencji jest organem właściwym do zawierania umów z wykonawcami

programu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 4. 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej4) Prezes Agencji jest

organem właściwym do:

1) zgłaszania Komisji Europejskiej zamiaru uczestniczenia Rzeczypospolitej

Polskiej w programie dostarczania nadwyżek żywności dla najuboższej

ludności Unii Europejskiej;

2) przekazywania Komisji Europejskiej:

a) wykazu organizacji charytatywnych sporządzonego na podstawie wykazu

ustalonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,

b) informacji potrzebnych do sporządzenia rocznego planu rozdziału żywności na

rzecz najuboższej ludności Unii Europejskiej,

c) sprawozdania z realizacji planu, o którym mowa w lit. b, na obszarze

Rzeczypospolitej Polskiej;
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3) powiadamiania Komisji Europejskiej o wszelkich zmianach, które są

wprowadzane w trakcie realizacji planu, o którym mowa w pkt 2 lit. b, w

zakresie jego realizacji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;

4) przeprowadzania przetargów oraz zawierania umów w zakresie realizacji

planu, o którym mowa w pkt 2 lit. b.

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłosi, w drodze

obwieszczenia, w wydawanym przez siebie Dzienniku Urzędowym, wykaz organizacji

charytatywnych uprawnionych do uczestniczenia w programie dostarczania żywności

dla najuboższej ludności Unii Europejskiej, wybranych spośród organizacji

pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Art. 5. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej5) Prezes Agencji jest

organem właściwym do:

1) ogłaszania zaproszeń do składania ofert dotyczących programów promocyjnych i

informacyjnych, realizowanych na rynku wewnętrznym lub rynkach krajów

trzecich;

2) dokonywania wyboru projektów programów promocyjnych i informacyjnych

kwalifikujących się do uzyskania na ich realizację wsparcia ze środków Unii

Europejskiej oraz przekazywania wybranych projektów do Komisji Europejskiej;

3) zawierania umów na realizację programów, o których mowa w pkt 1, z pod-

miotami, których projekty zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską;

4) wypłacania zaliczek, dopłat częściowych oraz dopłat końcowych na rzecz

podmiotów, z którymi zawarto umowy, o których mowa w pkt 3;

5) przekazywania Komisji Europejskiej sprawozdań kwartalnych oraz sprawozdań

końcowych z realizacji programów promocyjnych i informacyjnych.

Art. 6. W przypadku istnienia obowiązku wynikającego z przepisów Unii

Europejskiej6) ustanowienia zabezpieczenia kwot wynikających z płatności

dokonywanych w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej w formie gwarancji,

gwarantem może być wyłącznie instytucja finansowa upoważniona do gwaranto-

wania długów celnych.
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Rozdział 2

Organizacja Agencji

Art. 7. 1. Agencja jest państwową jednostką organizacyjną, posiadającą osobowość

prawną.

2. Agencja podlega ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych sprawuje nadzór nad

gospodarką finansową Agencji.

Art. 8. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.

Art. 9. W skład Agencji wchodzą:

1) biuro Agencji zwane dalej „Centralą”;

2) oddziały terenowe działające na obszarze jednego albo kilku województw.

Art. 10. 1. Organem wykonawczym i zarządzającym Agencji jest Prezes Agencji.

2. Prezes Agencji jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek

ministra właściwego do spraw rynków rolnych w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw finansów publicznych. Prezesa Agencji odwołuje Prezes Rady

Ministrów.

3. Prezes Agencji kieruje działalnością Agencji przy pomocy zastępców Prezesa w

liczbie od 2 do 4, dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali oraz dyrektorów

oddziałów terenowych.

4. Prezes Agencji składa roczne sprawozdanie z działalności Agencji ministrowi

właściwemu do spraw rynków rolnych oraz ministrowi właściwemu do spraw

finansów publicznych.

Art. 11. 1. Agencja działa na podstawie niniejszej ustawy oraz statutu.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, nadaje statut

Agencji określający w szczególności:

1) strukturę organizacyjną Centrali;

2) liczbę, zasięg terytorialny i siedziby oddziałów terenowych;
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3) szczegółowe zasady gospodarki finansowej oraz sporządzania planu

finansowego Agencji.

Art. 12. 1. Prezes Agencji oraz dyrektorzy oddziałów terenowych mogą upoważniać

pracowników Agencji do podejmowania określonych czynności, w tym do wydawania

decyzji administracyjnych.

2. W postępowaniu administracyjnym organem wyższego stopnia w rozumieniu

Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do:

1) dyrektorów oddziałów terenowych jest Prezes Agencji;

2) Prezesa Agencji jest minister właściwy do spraw rynków rolnych.

Art. 13. 1. W ramach realizacji zadań określonych ustawą, Agencja przeprowadza

kontrole przedsiębiorców uczestniczących w mechanizmach Wspólnej Polityki

Rolnej.

2. Czynności kontrolne są wykonywane przez służby techniczne Agencji, w skład

których wchodzą pracownicy zatrudnieni w komórkach organizacyjnych Agencji,

posiadający imienne upoważnienie do wykonywania tych czynności, wydane przez

Prezesa Agencji.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera wskazanie osoby upoważnionej

do wykonywania czynności kontrolnych, ich miejsce i zakres oraz podstawę prawną

do ich wykonywania.

4. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich

wykonywania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie do wykonywania tych

czynności.

5. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:

1) wstępu do obiektów i pomieszczeń należących do kontrolowanych podmiotów,

w szczególności do pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych;

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;

3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania

z nich odpisów, wyciągów lub kserokopii oraz zabezpieczania tych

dokumentów;

4) sporządzania dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej kontroli;
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5) pobierania do badań próbek kontrolowanych produktów rolnych i

żywnościowych oraz innych produktów zawierających w swoim składzie

produkty rolne i żywnościowe.

6. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności raport.

7. Raport podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz podmiot

kontrolowany.

8. W przypadku odmowy podpisania raportu przez podmiot kontrolowany, raport

podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w raporcie

stosownej adnotacji o tej odmowie.

Art. 14. 1. Prezes Agencji może zlecać w drodze umów przeprowadzanie kontroli,

o których mowa w art. 13 ust. 1, wyspecjalizowanym jednostkom organizacyjnym,

dysponującym odpowiednim zapleczem kadrowym i technicznym.

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, określają w szczególności:

1) szczegółowy zakres zadań, zwanych dalej „zadaniami delegowanymi”;

2) zakres obowiązków i odpowiedzialność jednostki organizacyjnej za ich

wykonanie;

3) koszty realizacji zadań delegowanych;

4) sposób dokumentowania wykonywanych zadań delegowanych oraz terminy

informowania organów Agencji o wynikach przeprowadzonych kontroli;

5) sposób postępowania z dokumentami związanymi z realizacją zadań

delegowanych.

3. W przypadku kontroli przeprowadzanej na zlecenie Prezesa Agencji przez

jednostkę organizacyjną, o której mowa w ust. 1, imienne upoważnienie do

przeprowadzenia kontroli wydaje kierownik tej jednostki.

Art. 15. 1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

2. Agencja działa zgodnie z planem finansowym obejmującym rok obrachunkowy

pokrywający się z rokiem kalendarzowym.

3. Roczny plan finansowy Agencji, na wniosek Prezesa Agencji, zatwierdza minister

właściwy do spraw finansów publicznych oraz minister właściwy do spraw rynków

rolnych.

4. Działalność Agencji finansowana:
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1) z dotacji budżetowej jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości;

2) ze środków na prefinansowanie wydatków z Sekcji Gwarancji Europejskiego

Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej jest prowadzona zgodnie z przepisami o

finansach publicznych z uwzględnieniem przepisów Unii Europejskiej7).

5. Zasady wynagradzania pracowników Agencji określa Prezes Agencji w

zakładowym regulaminie wynagrodzeń, w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw rynków rolnych i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

Art. 16. 1. Agencja może nabywać i obejmować udziały lub akcje w spółkach prawa

handlowego za zgodą ministra właściwego do spraw rynków rolnych oraz ministra

właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Prawa i obowiązki udziałowca lub akcjonariusza, w imieniu Agencji, wykonuje

Prezes Agencji.

Art. 17. Agencja realizuje płatności w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej

finansowanych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji

Rolnej oraz prowadzi ewidencję wydatków z tego Funduszu w odrębnych księgach

rachunkowych.

Art. 18. 1. Prezes Agencji ustala w drodze decyzji administracyjnej kwoty nienależnie

lub nadmiernie pobranych środków:

1) pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i

Gwarancji Rolnej;

 2) krajowych, przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej.

2. Do należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy

Działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,

poz. 926, z późń. zm.8)).

3. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 2,

przysługują:

1) Prezesowi Agencji, jako organowi pierwszej instancji;

2) ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, jako organowi

odwoławczemu od decyzji Prezesa Agencji.



8

4. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy o

postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 19. 1. W sprawach dotyczących ustalenia nienależnie lub nadmiernie pobranych

środków, które zostały przekazane przez Agencję na podstawie umowy

cywilnoprawnej w związku z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej:

      1) pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i

            Gwarancji Rolnej;

      2)   krajowych, przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

–   stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, na rzecz Agencji stosuje się

przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 20. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji wydaje i

poświadcza formularz kontrolny (formularz T5) w zakresie wykorzystania lub

przemieszczenia produktów rolnych i żywnościowych pochodzących z zapasów

interwencyjnych.

Art. 21. 1. W przypadku trwałej utraty przez dłużników Agencji zdolności do spłaty

zadłużenia Agencja może zbywać przysługujące jej wymagalne wierzytelności

powstałe przed dniem 1 maja 2004 r.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozpo-

rządzenia, szczegółowe zasady oraz tryb zbywania wierzytelności, o których mowa w

ust. 1, mając na względzie poprawę płynności finansowej Agencji.

Rozdział 4

      Centralny rejestr przedsiębiorców

Art. 22. 1. W mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej, w ramach których Agencja

realizuje swoje zadania, mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy będący

osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niepo-

siadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność do czynności

prawnych, prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
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zawodową, wpisani do centralnego rejestru przedsiębiorców, zwanego dalej

„rejestrem”.

2. Rejestr jest prowadzony przez Agencję w formie elektronicznej w sposób

zapewniający ochronę i zabezpieczenie danych przed ich utratą oraz

nieuprawnionym dostępem do tych danych.

3. Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy.

4. Wniosek składa się na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję.

5. Wniosek zawiera w szczególności:

  1) nazwę albo imię i nazwisko przedsiębiorcy;

  2) siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy;

  3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy oraz numer identyfikacyjny

w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli

został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny

powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL),

z zastrzeżeniem ust. 6;

  4) numer rachunku bankowego przedsiębiorcy.

6. Jeżeli przedsiębiorcą jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego,

we wniosku zamiast numeru ewidencyjnego powszechnego elektronicznego systemu

ewidencji ludności (PESEL) podaje się numer identyfikacji podatkowej nadany w

kraju pochodzenia danej osoby.

7. Do rejestru wpisuje się dane zawarte w formularzu, o którym mowa w ust. 4.

8. Dane indywidualne zawarte w rejestrze mogą być udostępniane wyłącznie

organom statystyki publicznej, natomiast dane zbiorcze mogą być udostępniane

innym organom administracji publicznej prowadzącym systemy informacyjne.

Art. 23. 1. Jednocześnie z wpisem do rejestru przedsiębiorcy nadaje się numer

rejestracyjny.

2. Numer rejestracyjny, o którym mowa w ust. 1, jest niepowtarzalny i nie przechodzi

na następcę prawnego.
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3. W przypadku przedsiębiorców działających w formie spółki cywilnej nadaje się

jeden numer rejestracyjny; numer rejestracyjny nadaje się temu wspólnikowi, co do

którego pozostali wspólnicy wyrazili pisemną zgodę.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, do wniosku o wpis do rejestru

przedsiębiorca dołącza pisemną zgodę wspólników.

Art. 24. Przedsiębiorcy uczestniczący w mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej

realizowanych przez Agencję są obowiązani do posługiwania się numerem

rejestracyjnym, o którym mowa w art. 23 ust.1.

Art. 25. 1. Organy administracji publicznej udostępniają Agencji nieodpłatnie dane

zawarte w rejestrach oraz ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych

przepisów, niezbędne do realizowania przez Agencję zadań w ramach mechanizmów

Wspólnej Polityki Rolnej.

2. Do warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych

w prowadzonych rejestrach i ewidencjach, o których mowa w ust. 1, stosuje się

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków

o przyznanie płatności (Dz. U. Nr ..., poz. ...).

Art. 26. Minister właściwy do spraw rolnictwa oraz minister właściwy do spraw

rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, warunki oraz tryb przekazywania

danych o dłużnikach z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków

przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, między Agencją a Agencją

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mając na uwadze konieczność odzyskania

tych środków.

Rozdział 5

Rynek mięsa

Art. 27. 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej9):
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1) Agencja dokonuje interwencyjnych zakupów, przechowywania i sprzedaży mięsa

wołowego oraz mięsa wieprzowego, a także udziela dopłaty do prywatnego

przechowywania wieprzowiny, wołowiny, cielęciny, baraniny oraz mięsa koziego;

2) Prezes Agencji:

a) wydaje świadectwa autoryzacji zakładów odkostniających i chłodni,

b) przekazuje Komisji Europejskiej informacje dotyczące rynku mięsa w zakresie

zadań realizowanych przez Agencję,

c) dokonuje w drodze przetargów wyboru podmiotów, o których mowa w  pkt 2 lit. a, z

którymi Agencja zawrze umowy w zakresie odkostniania i przechowywania mięsa.

2. Wnioski o wydanie świadectw, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, składa się na

formularzach opracowanych i udostępnianych przez Agencję.

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia,

sposób przeprowadzania przetargów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, mając na

względzie efektywność ekonomiczną przerobu i składowania zapasów interwencyj-

nych.

Rozdział 6

      Rynek wina

Art. 28. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej10) Prezes Agencji:

1) przyjmuje od przetwórców informacje dotyczące produktów winiarskich;

2) przyjmuje wnioski o:

a) przyznanie pomocy,

b)  przyznanie zaliczki na poczet przyznanej pomocy;

3) wydaje decyzje w sprawach:

a) przyznania pomocy,

b) przyznania zaliczki na poczet przyznanej pomocy;
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4) wypłaca środki w ramach przyznanej pomocy oraz zaliczki na poczet tej pomocy;

5) przyjmuje i dokonuje zwrotu zabezpieczenia wypłaconych zaliczek.

Art. 29. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej10) Agencja realizuje

zadania w zakresie pomocy udzielanej do:

1) prywatnego składowania win stołowych i moszczy gronowych;

2) wykorzystywania:

a) moszczu gronowego i zagęszczonego moszczu gronowego do

wyrobu soku winogronowego lub wyrobu z tego soku innych

produktów spożywczych,

b) zagęszczonego moszczu gronowego i rektyfikowanego

zagęszczonego moszczu gronowego do podniesienia stężenia

alkoholu w produktach winiarskich.

Rozdział 7

Rynek cukru

Art. 30. 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej11) minister właściwy

do spraw rynków rolnych wydaje, na wniosek producentów cukru oraz izoglukozy,

decyzje w sprawach przyznawania kwot A i B cukru oraz kwot A i B izoglukozy.

2. Decyzje w sprawach przyznania producentom kwot A i B cukru oraz kwot A i B

izoglukozy na dany okres rozliczeniowy są wydawane do dnia 1 listopada roku

kalendarzowego poprzedzającego ten okres rozliczeniowy.

3. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, składa się w terminie do dnia

30 września roku poprzedzającego dany okres rozliczeniowy.

4. W przypadku zastosowania przez Komisję Europejską wskaźników redukcji kwot A

i B cukru oraz kwot A i B izoglukozy, minister właściwy do spraw rynków rolnych, w
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drodze decyzji, zmniejsza przyznane na dany okres rozliczeniowy kwoty A i B cukru

oraz kwoty A i B izoglukozy.

5. Decyzje wydane na podstawie ust. 4 stanowią podstawę do zmiany umów

kontraktacyjnych zawartych z dostawcami buraków cukrowych.

Art. 31. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej12):

1) Agencja dokonuje interwencyjnego zakupu, przechowywania i sprzedaży cukru;

2) Prezes Agencji:

a) przekazuje Komisji Europejskiej informacje dotyczące rynku cukru oraz izoglukozy

w zakresie zadań realizowanych przez Agencję,

 b) pobiera opłaty cukrowe od producentów cukru oraz izoglukozy, w tym opłaty

sankcyjne z tytułu niewyeksportowanych w terminie cukru C oraz izoglukozy C,

c) przyznaje w drodze decyzji, na wniosek przetwórców, dopłaty do cukru

wykorzystywanego w przemyśle chemicznym,

d) wydaje świadectwa autoryzacji:

- magazynów, w których ma być przechowywany cukier pochodzący z zapasów

interwencyjnych,

- przetwórców ubiegających się o dopłaty do cukru wykorzystywanego w przemyśle

chemicznym,

e) potwierdza wytworzenie produktu pośredniego na bazie produktu podstawowego,

f) udziela, na wniosek przetwórców, promes uzyskania dopłat do cukru

wykorzystywanego w przemyśle chemicznym.

Art. 32. Producenci cukru oraz izoglukozy są obowiązani do składania Prezesowi

Agencji sprawozdań dotyczących produkcji, przechowywania, obrotu cukrem oraz

izoglukozą, wielkości produkcji oraz obszarów uprawy buraków cukrowych.

Art. 33. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządze-

nia:

1) wzory oraz terminy składania wniosków, o których mowa w art. 30 ust. 3,

mając na względzie konieczność pozyskania przez organ wydający decyzje

informacji dotyczących dotychczasowej produkcji cukru oraz izoglukozy;
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2) wzory oraz terminy składania sprawozdań, o których mowa w art. 32, mając

na względzie konieczność przekazywania Komisji Europejskiej informacji

dotyczących obrotu cukrem oraz izoglukozą.

Art. 34. 1. Opłaty cukrowe, o których mowa w art. 31 pkt 2 lit. b, są wpłacane przez

producentów cukru oraz izoglukozy na wydzielony rachunek bankowy Agencji.

2. Do należności wraz z odsetkami od zaległości z tytułu opłat cukrowych stosuje się

odpowiednio przepisy Działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja

podatkowa.

3. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 2,

przysługują:

1) Prezesowi Agencji, jako organowi pierwszej instancji;

2) ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, jako organowi

odwoławczemu od decyzji Prezesa Agencji.

4. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 2, mają zastosowanie przepisy

o  postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdział 8
Rynek skrobi

Art. 35. 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej13) Prezes Agencji:

1) wydaje decyzje w sprawach przyznawania:

a) kwot produkcji producentom skrobi ziemniaczanej,

b) premii produkcyjnych producentom skrobi ziemniaczanej,

c) dopłat do skrobi przetwórcom wykorzystującym skrobię do dalszego przerobu na

cele niespożywcze;

2) wydaje świadectwa autoryzacji:

a) producentów skrobi ziemniaczanej,

b) przetwórców skrobi wykorzystujących skrobię do dalszego przerobu na cele

niespożywcze;

3) wypłaca premie produkcyjne oraz dopłaty przyznane decyzjami, o których mowa w

pkt 1 lit. b i c.
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2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, wydaje się na wniosek producenta

skrobi ziemniaczanej.

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit c, wydaje się na wniosek przetwórcy

wykorzystującego skrobię do dalszego przerobu na cele niespożywcze.

4. Wniosek o wydanie decyzji w sprawie przyznania producentom skrobi kwot

produkcji skrobi ziemniaczanej na okres trzech lat gospodarczych składa się w

terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego okres, na który przyznawane są

kwoty produkcji, na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję.

5. Świadectwa, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje się na  wniosek:

1) producenta skrobi ziemniaczanej, składany w terminie do dnia 30 września

roku poprzedzającego okres, na który są przyznawane kwoty produkcji;

2) przetwórcy skrobi wykorzystującego skrobię do dalszego przerobu na cele

niespożywcze.

6. Wnioski, o których mowa w ust. 5, zawierają w szczególności:

1) nazwę albo imię i nazwisko wnioskodawcy;

2) siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy oraz numer identyfikacyjny

w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli

został nadany.

Art. 36. 1. Producent skrobi ziemniaczanej, który zamierza wykorzystać w okresie

danego roku gospodarczego kwotę produkcji w wysokości wyższej niż przyznana mu

na ten rok, ale nie większej niż 5% kwoty przyznanej na następny rok gospodarczy,

jest obowiązany poinformować o tym Prezesa Agencji w terminie do dnia 30 kwietnia

danego roku gospodarczego.

2. Producenci skrobi ziemniaczanej są obowiązani przekazywać Agencji wykaz

umów kontraktacji zawartych z plantatorami ziemniaków skrobiowych, w terminie do

dnia 31 maja każdego roku gospodarczego.

Art. 37. 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej13) Prezes Agencji

przekazuje Komisji Europejskiej oraz ministrowi właściwemu do spraw rynków
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rolnych informacje dotyczące rynku skrobi w zakresie zadań realizowanych przez

Agencję.

2. Producent skrobi ziemniaczanej jest obowiązany przekazywać Prezesowi Agencji,

w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku gospodarczego, informacje o:

1) ilości ziemniaków przeznaczonych na produkcję skrobi ziemniaczanej, za

które została wypłacona cena minimalna;

2) wykorzystaniu kwot produkcji skrobi ziemniaczanej w okresie danego roku

gospodarczego;

3) ilości skrobi ziemniaczanej, do której nie wypłacono premii produkcyjnej;

4) ilości skrobi ziemniaczanej, która powinna być wyeksportowana bez

refundacji.

Rozdział 9
Rynek oliwy

Art. 38. 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej14) Prezes Agencji:

1) przyjmuje od przetwórców wykorzystujących oliwę z oliwek w przetwórstwie,

zwanych dalej „przetwórcami”, wnioski o:

a) przeprowadzenie kontroli przed rozpoczęciem procesu przetwarzania,

b) przyznanie dopłaty z tytułu wykorzystania oliwy z oliwek w przetwórstwie, zwanej

dalej „dopłatą”,

c) przyznanie zaliczki na poczet dopłaty;

2) wydaje świadectwa autoryzacji przetwórców;

3) wydaje decyzje w sprawach przyznania dopłaty oraz przyznania zaliczki na

poczet przyznanej dopłaty;

4) wypłaca dopłaty i zaliczki na poczet tych dopłat;

5) przyjmuje i dokonuje zwrotu zabezpieczenia wypłaconych zaliczek;

6) przekazuje Komisji Europejskiej informacje dotyczące rynku oliwy w zakresie

zadań realizowanych przez Agencję.

2. Świadectwa, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje się na wniosek przetwórcy

składany na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję.

3. Wniosek zawiera w szczególności:

  1) nazwę albo imię i nazwisko przetwórcy;
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  2) siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres przetwórcy;

  3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przetwórcy oraz numer identyfikacyjny

w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli

został nadany.

Rozdział 10
Rynek jedwabników

Art. 39. 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej15) Prezes Agencji:

1) wydaje świadectwa autoryzacji przedsiębiorców rozprowadzających pojemniki

z jajeczkami jedwabników;

2)  przyjmuje wnioski producentów jedwabników o udzielenie dopłat;

3)  wydaje decyzje w sprawie udzielenia dopłat;

4)  wypłaca producentom jedwabników dopłaty;

5)  przekazuje Komisji Europejskiej informacje dotyczące rynku jedwabników

w zakresie zadań realizowanych przez Agencję.

2. Wniosek o wydanie świadectwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera

w szczególności:

1) nazwę albo imię i nazwisko przedsiębiorcy;

2) siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy oraz numer identyfikacyjny

w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli

został nadany.

3. Wniosek składa się na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję.

Rozdział 11
Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 40. 1. W ustawie z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych

w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, poz. 473, z późn. zm.16)) po art. 11 dodaje

się art. 11a i 11b w brzmieniu:
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„Art. 11a. 1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, działający w imieniu

Skarbu Państwa, wniesie na podwyższenie kapitału Krajowej Spółki Cukrowej

wszystkie będące w posiadaniu Skarbu Państwa akcje Spółek Cukrowych

utworzonych na podstawie art. 6 ust. 1 oraz akcje spółek, o których mowa w art. 7

ust. 2, które nie podlegały połączeniu z Krajową Spółką Cukrową. Do rozporządzania

akcjami cukrowni polegającego na wniesieniu ich na podwyższenie kapitału Krajowej

Spółki Cukrowej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.

o  komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.17)).

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, program prywatyzacji Krajowej

Spółki Cukrowej oraz tryb zbywania akcji wyłącznie dla plantatorów buraków

cukrowych związanych umowami kontraktacji buraków cukrowych z Krajową

Spółką Cukrową i pracowników Krajowej Spółki Cukrowej w drodze zaproszeń do

rokowań skierowanych do nich lub do ich pełnomocników. Zapłata za akcje może

być dokonywana w ratach. Do zbywania akcji nie stosuje się przepisów ustawy

z  dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym  obrocie papierami

wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.18)) oraz ustawy,

o  której mowa w ust. 1.

3. Plantatorzy buraków cukrowych i pracownicy przemysłu cukrowniczego,

w  miejsce uprawnień  do nieodpłatnego nabycia akcji uzyskanych na podstawie

art. 8, nabywają odpowiednio prawo do nieodpłatnego nabycia akcji  Krajowej

Spółki Cukrowej. Przepisy Kodeksu spółek handlowych o zamianie akcji stosuje

się odpowiednio.

4. Akcje nabyte w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 2

lub nabyte z nowych emisji akcje bez wyłączonego prawa głosu  mogą być

zbywane wyłącznie innym plantatorom buraków cukrowych związanych umowami

kontraktacji buraków cukrowych z Krajową Spółką Cukrową i pracownikom

Krajowej Spółki Cukrowej albo mogą być nabyte przez Krajową Spółkę Cukrową

w celu umorzenia. Akcje nowych emisji Krajowej Spółki Cukrowej mogą

obejmować wyłącznie plantatorzy buraków cukrowych związani umowami

kontraktacji buraków cukrowych z Krajową Spółką Cukrową lub pracownicy

Krajowej Spółki Cukrowej, lub mogą być nabyte przez inne osoby wyłącznie w

formie akcji z wyłączonym prawem głosu.
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Art. 11b. Z chwilą zakończenia postępowań sądowych w stosunku do Śląskiej Spółki

Cukrowej oraz pozostałych cukrowni będących w sporze, akcje tych spółek zostaną

wniesione na podwyższenie kapitału Krajowej Spółki Cukrowej.’’.

Art. 41. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach

obowiązkowych paliw (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197) wprowadza się następujące

zmiany:

1) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. 1. Rezerwy mobilizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, tworzą

ministrowie, kierownicy urzędów centralnych i wojewodowie, każdy w zakresie

swojej działalności statutowej, w zakresie rzeczowym i ilościowym niezbędnym do

realizacji zadań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

2. Rezerwy gospodarcze, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, tworzy minister

właściwy do spraw gospodarki w zakresie:

1)  surowców, materiałów i paliw,

2) produktów leczniczych i wyrobów medycznych w uzgodnieniu z ministrem

właściwym do spraw zdrowia,

3) produktów rolnych, produktów i półproduktów żywnościowych w uzgodnieniu z

ministrem właściwym do spraw rolnictwa.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki przedstawia Radzie Ministrów informacje o

stanie ilościowym, finansowaniu, wykorzystaniu i rozmieszczeniu rezerw gospodar-

czych, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku kalendarzowego za rok

poprzedni.

4. Rada Ministrów może określać, w drodze rozporządzenia, rezerwy gospodarcze

niewymienione w ust. 2, zobowiązując do ich tworzenia innych ministrów,

kierowników urzędów centralnych lub wojewodów.’’;

2) uchyla się art. 6;

3) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. Agencja Rezerw Materiałowych gospodaruje rezerwami w ramach

przeznaczonych na ten cel środków finansowych.’’;

4) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. 1. Tworzy się Agencję Rezerw Materiałowych, zwaną dalej „Agencją’’.

2.   Agencja podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.
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3. Do zakresu działania Agencji należy:

1) gospodarowanie rezerwami w zakresie:

a) surowców, materiałów i paliw,

b) produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

c) produktów rolnych, produktów i półproduktów  żywnościowych,

2) opracowywanie projektu planu rzeczowego i finansowego tworzenia

rezerw,

3) inicjowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na potrzeby rezerw,

4) opracowywanie projektu informacji, o których mowa w art. 4 ust. 3, w

terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego za rok

poprzedni.

4. Projekt planu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, oraz projekt informacji, o którym

mowa w ust. 3 pkt 4, zatwierdza minister właściwy do spraw gospodarki.

5. Agencją kieruje Prezes, powoływany i odwoływany przez ministra właściwego

do spraw gospodarki.’’;

5) w art. 22  w ust. 2 uchyla się pkt 3.

Art. 42. W ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju

regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, z późń. zm.19)) w art. 14 w ust. 2 uchyla

się  pkt  4.

Art. 43. W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności

cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959, z późn. zm.20)) w art. 8 w pkt 6 kropkę

zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) Agencję Rynku Rolnego.’’.

Art. 44. 1. W ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o regulacji rynku skrobi

ziemniaczanej (Dz. U. Nr 11, poz. 83) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 uchyla się ust. 2 i 3;

2) art. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„Art. 6.  1. Na kampanię produkcyjną 2004/2005 kontyngent krajowy produkcji skrobi

wynosi 144.985 ton.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych w ramach kontyngentu, o

którym mowa w ust. 1, przyznaje na wniosek producenta skrobi, w drodze
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decyzji administracyjnej, limit produkcyjny do wykorzystania w kampanii

produkcyjnej 2004/2005.

3. Ustalenie wielkości limitów produkcyjnych dla producentów skrobi

następuje przez podział krajowego kontyngentu produkcji skrobi, przy

uwzględnieniu przeciętnej ilości skrobi wyprodukowanej przez

producentów skrobi w kampaniach produkcyjnych 1999/2000,

2000/2001 i 2001/2002.

Art. 7. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 6 ust. 2, składa się w terminie do dnia

15  lutego 2000 r.      

2.  Wniosek zawiera w szczególności:

1) oznaczenie producenta skrobi z podaniem imienia i nazwiska

oraz miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy oraz siedziby i

adresu, a w razie ustanowienia pełnomocników do dokonywania

czynności prawnych w imieniu producenta skrobi – również ich

imiona i nazwiska,

2) informację o wielkości produkcji skrobi w kampaniach produkcyj-

nych 1999/2000, 2000/2001 i 2001/2002.

3. Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie do dnia 1 marca 2004 r.’’;

3) uchyla się art. 11.

 Art. 45. W ustawie z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących

z  Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U.

Nr 166, poz. 1611) uchyla się art. 12.

Rozdział 12
Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 46. Decyzje administracyjne wydane przez ministra właściwego do spraw

rynków rolnych na podstawie art. 6 ustawy, o której mowa w art. 44 niniejszej ustawy,

na okres kampanii produkcyjnych 2002/2003, 2003/2004 i 2004/2005, tracą moc

w  odniesieniu do kampanii produkcyjnej 2004/2005.
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Art. 47. 1. W terminie do dnia 30 kwietnia 2004 r. akcje i udziały objęte przez

Agencję w utworzonych z jej udziałem spółkach, a także akcje i udziały w spółkach

nabyte przez Agencję w innym trybie, z wyjątkiem akcji i udziałów spółek o profilu

działalności związanym z obrotem i przechowalnictwem zbóż, podlegają przekazaniu

na rzecz Skarbu Państwa w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę dokonania zmian w Kra-

jowym Rejestrze Sądowym i w księgach rachunkowych Agencji.

3. Do przekazania, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się postanowień umowy lub

statutu spółki, przyznających pierwszeństwo nabycia lub ograniczających albo

wyłączających nabycie udziałów lub akcji.

Art. 48. 1. Do dopłat i opłat cukrowych ustalonych na rok 2003/2004 na podstawie

przepisów dotychczasowych oraz do opłat sankcyjnych, o których mowa w

przepisach dotychczasowych, stosuje się te przepisy, z tym że:

1) wysokość opłaty cukrowej wynosi:

a) 1,3% ceny interwencyjnej cukru białego w odniesieniu do ilości

wyprodukowanego cukru A oraz izoglukozy A,

b) 21,35% ceny interwencyjnej cukru białego w odniesieniu do ilości

wyprodukowanego cukru B oraz izoglukozy B;

2) cena interwencyjna cukru białego, o której mowa w pkt 1, wynosi, bez podatku od

towarów i usług, 1,85 złotych za kilogram;

3) środki pochodzące z opłat cukrowych niewykorzystane na dopłaty zwiększają

wysokość udzielonych dopłat w wysokości proporcjonalnej do dotychczas

wypłaconych kwot dopłat;

4) producenci cukru oraz izoglukozy mogą uzyskać dopłaty za rok 2003/2004 do

eksportu cukru B oraz izoglukozy B po złożeniu do Agencji dokumentów

potwierdzających, że w terminie do dnia 30 kwietnia 2004 r. dokonali wywozu cukru

B oraz izoglukozy B poza polski obszar celny.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, na wniosek Prezesa Agencji, określi

wysokość dopłaty do eksportu 1 tony cukru oraz do przerobu 1 tony cukru na cele

niespożywcze.
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Art. 49. W przypadku gdy w przepisach Unii Europejskiej zostanie ustalona dla

Rzeczypospolitej Polskiej kwota produkcji i sprzedaży izoglukozy A i B na miesiące

maj i czerwiec 2004 r., minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze

decyzji, wielkość produkcji i sprzedaży izoglukozy A i B na te miesiące.

Art. 50. 1. Agencja Rezerw Materiałowych przejmie od Agencji zadania i obowiązki

związane z gromadzeniem i gospodarowaniem państwowymi rezerwami produktów

rolnych oraz produktów i półproduktów żywnościowych.

2. Agencja przekaże Agencji Rezerw Materiałowych środki rzeczowe i finansowe

przeznaczone na realizację zadań i obowiązków, o których mowa w ust. 1, w terminie

3 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy.

3. Pracownicy Agencji zatrudnieni w Centrali oraz w oddziałach terenowych na

stanowiskach pracy związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w zakresie

gromadzenia i gospodarowania rezerwami, stają się pracownikami Agencji Rezerw

Materiałowych, z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 231 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. –  Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.21)).

4. Agencja Rezerw Materiałowych staje się stroną umów i porozumień zawartych

przez Agencję związanych z gospodarowaniem rezerwami państwowymi produktów

rolnych, produktów i półproduktów żywnościowych.

5. W celu wykonania przepisów, o których mowa w ust. 1-4, Prezes Rady Ministrów

dokona, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów i wydatków

budżetowych między działami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia

środków publicznych, wynikającego z ustawy budżetowej. Przepis art. 39 ust. 1c

ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199)

stosuje się odpowiednio.

Art. 51. 1. W postępowaniach administracyjnych wszczętych przez Prezesa Agencji

oraz ministra właściwego do spraw rynków rolnych na podstawie art. 22 ustawy,

o której mowa w art. 41 niniejszej ustawy, i niezakończonych przed dniem wejścia

w  życie niniejszej ustawy, organami właściwymi w tych sprawach stają się odpo-

wiednio Prezes Agencji Rezerw Materiałowych albo minister właściwy do spraw

gospodarki.
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2. Organy prowadzące postępowania, o których mowa w ust. 1, przekażą

odpowiednio Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych albo ministrowi właściwemu

do spraw gospodarki akta tych postępowań, w terminie 30 dni od dnia wejścia w

życie niniejszej ustawy.

Art. 52. Prezes Agencji Rynku Rolnego powołany na podstawie przepisów

dotychczasowych pełni obowiązki do czasu powołania Prezesa Agencji na podstawie

przepisów niniejszej ustawy.

Art. 53. Traci moc:

1) ustawa z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U.

z  1997 r. Nr 142, poz. 951, z późń. zm.22));

2) ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej (Dz. U.

Nr  11,  poz. 83);

3) ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz. U. Nr 76, poz. 810,

z późn. zm.23)).

Art. 54. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską

członkostwa w Unii Europejskiej, z wyjątkiem art. 1 ust. 1 pkt 3, art. 4, 13, 14, 41, 42,

44, 46, 47, art. 48 ust.1 pkt 4 i art. 49-51, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

                                                
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach

własnościowych w przemyśle cukrowniczym, ustawę z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach
państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw, ustawę z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach
wspierania rozwoju regionalnego, ustawę z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności
cywilnoprawnych, ustawę z dnia 11 stycznia 2001 r. o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej, ustawę
z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

2) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 129,
poz. 1446, Nr 154, poz. 1797 i Dz.U. z 2002 r. Nr 107, poz. 937 oraz Dz. U. z 2003 r. Nr 189, poz.
1853); ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu,
rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 19  i Dz. U. z 2002 r. Nr 238,
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poz. 2019); ustawa z  dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 240,

poz. 2059).

3) Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1221/97 z dnia 25 czerwca 1997 r. ustanawiające ogólne zasady
stosowania środków usprawniających produkcję i obrót miodem (Dz.U.  WE L 314 18.11.1997)

- Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2070/98 z dnia 28 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 1221/97 ustanawiające ogólne zasady dotyczące stosowania środków usprawniających
produkcję i obrót miodem (Dz.U. WE L 265 z 30.09.1998)

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2300/97 z dnia 20 listopada 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad
wykonaniaozporządzenia Rady (WE) nr 1221/97 ustanawiającego ogólne zasady stosowania środków
usprawniających produkcję i obrót miodem (Dz. U. WE L 319 21.11.1997), wraz z następującymi
zmianami:
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 758/98 z dnia 3 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 2300/97 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1221/97
ustanawiającego ogólne zasady dotyczące stosowania środków usprawniających produkcję i obrót
miodem (Dz.U. WE L 105, 04.04.1998)

- Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1472/98 z dnia 9 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 2300/97 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1221/97
ustanawiającego ogólne zasady stosowania środków usprawniających produkcję i obrót miodem
(Dz. U. WE L 194, 10.07.1998)
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2633/98 z dnia 8 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 2300/97 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1221/97
ustanawiającego ogólne zasady stosowania środków usprawniających produkcję i obrót miodem
(Dz.U. WE. L 333, 09.12.1998)

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2767/98 z dnia 21 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 2300/97 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1221/97
ustanawiającego ogólne zasady stosowania środków usprawniających produkcję i obrót miodem
(Dz.U. WE L 346, 22.12.1998)
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1216/2002 z dnia 5 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 2300/97 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1221/97
ustanawiającego ogólne zasady stosowania środków usprawniających produkcję i obrót miodem
(Dz.U. WE L 177, 06.07.2002)

4) Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 3730/87 z dnia 10 grudnia 1987 r. ustanawiające ogólne zasady
dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wyznaczonych organizacji, celem rozdysponowania
jej pomiędzy osoby najbardziej we Wspólnocie (Dz.U. WE L 352, 15.12.1987)

- Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2535/95 z dnia 24 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) Nr 3730/87 ustanawiające ogólne zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do
wyznaczonych organizacji, celem rozdysponowania jej pomiędzy osoby najbardziej poszkodowane we
Wspólnocie (Dz.U. WE L 260, 31.10.1995)

Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 3149/92 z dnia 29 października 1992 r. ustanawiające
szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby
najbardziej poszjkodowane we Wspólnocie (Dz.U. WE L 313, 30.10.1992), wraz z następującymi
zmianami:
- Rozporządzenie Komisj (EWG) Nr 3550/92 z dnia 9 grudnia 1992 r. zmieniające rozporzadzenie

(EWG) Nr 3149/923 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów
interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (Dz.U.
WE L 361, 10.12.1992)

- Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2826/93 z dnia 15 października 1993 r. zmieniające
rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustalające szczegółowe przepisy odnośnie dostawy żywności
pochodzącej z zapasów skupu interwencyjnego dla najbardziej potrzebujących osób w obrębie
Wspólnoty (Dz.U. WE L 258, 16.10.1993)
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- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 0267/96 z dnia 13 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 3149/92 określające szczegółowe zasady zaopatryweania w żywność najmniej
uprzywilejowanych osób we Wspólnocie z zapasów interwencyjnych (Dz.U. WE L 036, 14.02.1996)

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2760/1999 z dnia 22 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych
do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (Dz.U. WE L 331,
23.12.1999)

- Rozporządzenie Komisji (WE Nr 1098/2001 z dnia 5 czerwca 2001 r. zmieniające rozporzadzenie
(EWG) Nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów
interwencyjnych do wykorzys6ania przez osoby najbardzierj poszkodowane we wspólnocie (Dz.U.
WE L 150, 06.06.2001)

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1921/2002 z dnia 28 października 2002 r. zmieniające
rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów
interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (Dz.U. WE
L 293, 29.10.2002)

5) Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2826/2000 z 19 grudnia 2000 r. w sprawie działań informacyjnych
i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym (Dz.U. WE L 328, 23.12.2000)

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 94/2002 z 18 stycznia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady
stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych
i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym (Dz.U. WE L 017, 19.01.2002),
wraz  z następującymi zmianami:
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 305/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 94/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE)
nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na
rynku wewnętrznym (Dz.U. WE L 047, 19.02.2002)
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 434/2002 z dnia 8 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 94/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000
w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku
wewnętrznym (Dz.U. WE L 067 09.03.2002)
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1186/2002 z dnia 2 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 94/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000
w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku
wewnętrznym (Dz.U. WE L 173, 03.07.2002)
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2097/2002 z dnia 27 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 94/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE)
nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na
rynku wewnętrznym (Dz.U. WE L 323, 28.11.2002)
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 497/2003 z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 94/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE)
nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na
rynku wewnętrznym (Dz.U. WE L 074, 20.03.2003)

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2702/1999 z 14 grudnia 1999 r. wsprawie działań informacyjnych
i promocyjnych dotyczących produktów rolnych w państwach trzecich (Dz.U. WE L 327, 21.12.1999)

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2879/2000 z 28 grudnia 2000 r. ustasnawiające szczegółowe
zasadyb zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2702/1999 w sprawie działań
informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych w państwach trzecich (Dz.U. WE L
333, 29,12.2000), wraz z następującymi zmianami:
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 962/2001 z dnia 17 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 2879/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE)
nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych w
państwach trzecich (Dz.U. WE L 136, 18.05.2001)



27

                                                                                                                                                        
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1854/2002 z dnia 17 października 2002 r. zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 2879/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia
(WE) nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych
w państwach trzecich  (Dz.U. WE L 280, 18.10.2002)
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 409/2003 z dnia 5 marca 2003 r.  zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 2879/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE)
nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych w
państwach trzecich (Dz. U. WE L 062, 06.03.2003)

6) Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2220/85 z dnia 22 lipca 1985 r. ustalające wspólne szczegółowe
zasady stosowania systemu zabezpieczeń w odniesieniu do produktów rolnych, (Dz.U. WE L 205,
03.08.1985), wraz z następującymi zmianami:
- Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 1181/87 z dnia 29 kwietnia 1987 r. zmieniająće rozporządzenie
(EWG) nr 2220/85 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu zabezpieczeń w
odnioesieniu do produktów rolnych (Dz.U. WE L 113,  30.04.1987)

- Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 3745/89 z 13 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie (EWG)
nr 2220/85 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu zabezpieczeń w
odniesieniu do produktów rolnych (Dz.U. WE L 364, 14.12.1989)

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 3403/93 z 10 grudnia1993 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr
2220/85 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stoasowania systemu zabezpieczeń w
odniesieniu do produktów rolnych (Dz.U. WE L 310, 14.12.1993)

- Rozporządzenie Komisji (Wspólnot Europejskich) nr 1932/1999 z 9 września 1999 r. zmieniające
rozporządzenie (EWG) nr 2220/85 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu
zabezpieczeń w odniesieniu do produktów rolnych (Dz.U. WE L 240, 10.09.1999)

7) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 296/96 z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie danych
przekazywanych przez Państwa Członkowskie oraz miesięcznego księgowania wydatków
finansowanych przez Seksję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
(EFOGR) i uchylające rozporzadzenie (EWG) nr 2776/88 (Dz.U. WE L 039, 17.02.1996), wraz z
następującymi zmianami:

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1391/97 z dnia 18 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 296/96 w sprawie danych przekazywanych przez Państwa Członkowskie oraz miesięcznego
księgowania wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej (EFOGR) i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2776/88 (Dz.U. WEL 190,
19.07.1997)

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2236/98 z dnia 16 października 1998 r. zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 296/96 w sprawie danych przekazywanych przez Państwa Członkowskie oraz
miesięcznego księgowania wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2776/88 (Dz.
U. WE L 281, 17.10.1998)

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2761/1999 z dnia 22 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 296/96 w sprawie danych przekazywanych przez Państwa Członkowskie oraz miesięcznego
księgowania wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej (EFOGR) i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2776/88 (Dz.U. WE L 331,
23.12.1999)

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1017/2001z dnia 17 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
NR 296/96 z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie danych przekazywanych przez Państwa Członkowskie
oraz miesięcznego księgowania wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego
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Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), oraz ustanawiające niektóre szczegółowe zasady
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 (Dz.U. WE L 140, 24.05.2001)

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1577/2001z dnia 1 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 296/96 w sprawie danych przekazywanych przez Państwa Członkowskie oraz miesięcznego
księgowania wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej (EFOGR) (Dz.U. WE L 209, 02.08.2001)

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1934/2001z dnia 1 października 2001 r. zmieniające rozpo-
rządzenie (WE) nr 296/96 w sprawie danych przekazywanych przez Państwa Członkowskie oraz
miesięcznego księgowania wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (Dz.U. WE L 262, 02.10.2001)

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1997/2002 z dnia 8 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 296/96 w sprawie danych przekazywanych przez Państwa Członkowskie oraz miesięcznego
księgowania wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej (EFOGR) (Dz.U. WE L 308, 09.11.2002)

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, DZ.U. z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, Dz.U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95, Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216,
Nr 122, poz. 1315, Nr 120, poz. 1268, Dz.U. z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459,  Nr 42, poz.
475, Nr 125, poz. 1368, Nr 130, poz. 1452, Nr 110, poz. 1189, Dz.U. z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113,
poz. 984, Nr 169, poz. 1387, Dz.U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 137, poz. 1302.

9) Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2759/1975 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej
organizacji rynku wieprzowiny, (Dz.U. WE L 282, 01.11.1975), wraz z następującymi zmianami:
- Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1423/78 z dnia 20 czerwca 1978 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 2759/75 w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (Dz.U. WE L 171, 28.06.1978),
- Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2966/80 z dnia 14 listopada 1980 r. zmieniające niektóre
rozporządzenia w sprawie wspólnej organizacji rynków wołowiny i cielęciny, wieprzowiny oraz mięsa
baraniego i mięsa koziego oraz rozporządzenia (EWG) nr 827/68 i 950/68 (Dz.U. WE L 307,
18.11.1980),
- Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3768/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. dostosowujące, w związku z
przystąpieniem Hiszpanii i Portugalii, niektóre ustawy rolnye w odniesieniu do procedury głosowania
Komitetów (Dz.U. WE L 362, 31.12.1985),
- Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1473/86 z dnia 13 maja 1986 r. zmieniające rozporządzenie (EWG)
nr 2759/75 w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (Dz.U. WE L 133, 21.05.1986),
- Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3906/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenia
(EWG) nr 2759/75 w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny oraz (EWG) nr 2766/75
ustanawiające wykaz produktów, dla których ustala się ceny zaporowe i ustanawiające zasady
ustalania ceny zaporowej tusz wieprzowych (Dz.U. WE L 370, 30.12.1987),
- Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1249/89 z dnia 3 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie (EWG)
nr 2759/75 w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (Dz.U. WE L 129, 11.05.1989),
- Rozporządzenie Rady (WE) Nr 3290/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie dostosowań i
przejściowych uzgodnień wymaganych w sektorze rolnym w celu wprowadzenia w życie porozumień
zawartych w ramach wielostronnych negocjacji handlowych Rundy w Urugwajskiej (Dz.U. WE L 349,
31.12.1994),
- Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1365/2000 z dnia 19 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 2759/75 w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (Dz.U. WE L 156, 29.06.2000);
- Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 3444/1990 z dnia 27 listopada 1990 r. ustanowiające
szczegółowe zasady przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny,
(Dz.U. WE L 333, 30.11.1990), wraz z następującymi zmianami:
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 3533/93 z dnia 21 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 3444/90, (EWG) nr 3445/90 i (EWG) nr 3446/90 ustanawiające szczegółowe zasady
przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny, wołowiny i cielęciny
oraz mięsa baraniego i koziego (Dz.U. WE L 321, 23.12.1993)
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Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/1998 z dnia 25 września 1998 r. w sprawie szczególnych
warunków przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny (Dz.U. WE L
263, 26.09.1998), wraz z następującymi zmianami:
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2619/98 z dnia 4 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 2042/98 w sprawie szczególnych warunków przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego
składowania wieprzowiny (Dz.U. WE L 329, 05.12.1998)

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2529/2001 z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji
rynku mięsa baraniego i koziego (Dz.U. WE L 341, 22.12.2001)
Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 3446/90 z dnia 27 listopada 1990 r. ustanawiające szczegółowe
zasady przyznawania dopłat do prywatego składowania baraniny i mięsa koziego (Dz.U. WE L 333,
30.11.1990, wraz z następującymi zmianami:
- Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 1258/91 z dnia 14 maja 1991 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 3446/90 ustanawiające szczegółowe zasady przyznawania dopłat do prywatnego
składowania baraniny i mięsa koziego oraz rozporządzenie (EWG) nr 3447/90 w sprawie specjalnych
warunków przyznawania dopłat do prywatnego składowania mięsa baraniego i koziego (Dz.U. WE L
120, 15.05.1991)
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 3533/93 z dnia 21 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 3444/90, (EWG) nr 3445/90 i (EWG) nr 3446/90 ustanawiające szczegółowe zasady
przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny, wołowiny i cielęciny
oraz mięsa baraniego i koziego (Dz.U. WE L 321, 23.12.1993)
Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3447/90 z dnia 28 listopada 1990 r. w sprawie specjalnych
warunków przyznawania dopłat do prywatnego składowania mięsa baraniego i koziego, (Dz.U. WE L
333, 30.11.1990), wraz z następującymi zmianami:
- Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 1258/91 z dnia 14 maja 1991 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 3446/90 ustanawiające szczegółowe zasady przyznawania dopłat do prywatnego
składowania baraniny i mięsa koziego oraz rozporządzenie (EWG) nr 3447/90 w sprawie specjalnych
warunków przyznawania dopłat do prywatnego składowania mięsa baraniego i koziego (Dz.U. WE L
120, 15.05.1991)
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 879/95 z dnia 21 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie
Komisji (EWG) nr 3447/90 w sprawie specjalnych warunków przyznawania dopłat do prywatnego
składowania mięsa baraniego i koziego (Dz.U. WE L 091, 22.04.1995)
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 40/96 z dnia 12 stycznia 1996 r. uaktualniające i zmieniające
rozporządzenia dotyczące sektorów misa baraniego i koziego ustalające przed 1 lutego 1995 r.
niektóre ceny i kwoty, których wartość w ECU zostały dostosowane z powodu zniesienia wskaźnika
korygujące w rolniczych kursach wymiany (Dz.U. WE L 010, 13.01.1996)
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1254/99 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
wołowiny i cielęciny, (Dz.U. WE L 160, 26.06.1999), wraz z następującymi zmianami:
- Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1455/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 1254/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (Dz.U. WE L 198,
21.07.2001)
- Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1512/2001 z dnia 23 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1254/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (Dz.U. WE L 201,
26.07.2001),
Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 428/77 z dnia 14 lutego 1977 r. zmieniające Rozporządzenie (EWG)
nr 989/68 ustanawiające ogólne zasady udzielania pomocy dla prywatnego przechowywania wołowiny
i cielęciny (Dz.U. WE L 061, 5.03.1977)

Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 3533/93 z dnia 21 grudnia 1993 r. zmieniające Rozporządzenie
(EWG) nr 3444/90, (EWG Nr 3445) oraz (EWG) nr 3446 ustanawiające szczegółowe zasady
przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny, wołowiny i cielęciny
oraz mięsa baraniego i koziego (Dz.U. WE L 321, 23.12.1993)

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 907/2000 z dnia 2 maja 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady
obowiązywania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/99 w przypadku dopłat do prywatnego
składowania w sektorze wołowiny i cielęciny (Dz.U. WE L 105 , 03.05.2000)
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Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 26/2001 z dnia 5 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia środków
uchylających Rozporządzenie (WE) nr 2561/00 odnośnie do pomocy przeznaczonej na prywatne
przechowalnictwo w sektorze wołowiny (Dz.U. WE L 003, 06.01.2001)
Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1055/1977 z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie składowania i
przepływu produktów skupowanych przez agencję interwencyjną (Dz.U. WE L 128, 24. 05.1977)

Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 1805/1977 z dnia 4 sierpnia 1977 r. ustanawiające, w odniesieniu
do sektora wołowiny i cielęcinyszczególne zasady stosowania Rozporządzenia (EWG) Nr 1055/77 w
sprawie składowania i przepływu produktów skupowanych przez agencję interwencyjną (Dz.U. WE. L
198, 05.08.1977)

Rozporządzenie Komisji (EWG) N 2182/1977 z dnia 30 września 1977 r. ustanawiające szczegółowe
zasady sprzedaży mrożonej wołowiny pochodzacej z zapasów interwencyjnych, przeznaczonej do
przetworzenia we Wspólnocie oraz zmieniające Rozporządzenie (EWG) Nr 1687/76, (Dz.U. WE L
251, 01.10.1977), wraz z następującymi zmianami:
- Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 554/78 z dnia 17 marca 1978 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 2182/77 w zakresie sprzedaży mrożonej wołowiny pochodzącej z zapasów interwencyjnych,
przeznaczonej do przetworzenia we Wspólnocie (Dz.U. WE L 076, 18.03.1978)
- Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 1026/78 z dnia 19 maja 1978 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 2182/77 w odniesieniu do niektórych szczegółowych zasad sprzedaży mrożonej wołowiny
pochodzącej z zapasów interwencyjnych, przeznaczonej do przetworzenia we Wspólnocie (Dz.U. WE
L 132, 20.05.1978)
- Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 983/81 z dnia 8 kwietnia 1981 r. w sprawie sprzedaży po cenach
ustalonych według jednolitego kursu walutowego niektórych rodzajów wołowiny mrożonej z zapasów
interwencyjnych dla celów przetwórczych w obrębie Wspólnoty, oraz zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 2182/77 (Dz. U. WE L 099, 10.04.1981)
- Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 52/82 z dnia 11 stycznia 1982 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 2182/77 ustanawiające szczegółowe zasady sprzedaży mrożonej wołowiny pochodzącej z
zapasów interwencyjnych, przeznaczonej do przetworzenia we Wspólnocie (Dz.U. WE L 007,
12.01.1982)
- Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 632/85 z dnia 12 marca 1985 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 2182/77 w odniesieniu do zwolnienia zabezpieczenia przy niektórych rodzajach sprzedaży
wołowiny (Dz.U. WE L 072, 13.03.1985)
- Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 163/86 z dnia 27 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 2182/77 ustanawiające szczegółowe zasady sprzedaży mrożonej wołowiny pochodzącej z
zapasów interwencyjnych, przeznaczonej do przetworzenia we Wspólnocie (Dz.U. WE L 021,
28.01.1986)
- Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 1431/87 z dnia 25 maja 1987 r. w sprawie sprzedaży wołowiny
interwnecyjnej przeznaczonej do przetwarzania we Wspólnocie (EWG) po cenach ryczałtowych
ustalonych z góry oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (EWG) nr 2182/77 (Dz.U. WE L 136,
26.05.198)
- Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 1809/87 z dnia 29 czerwca 1987 r. dostosowujące niektóre
rozporządzenia w sektorze wołowiny i cielęciny dotyczące systemu zabezpieczeń w odniesieniu do
produktów rolnych (Dz.U. WE L 170, 30.06.1987)
- Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 3988/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. zmieniające niektóre środki w
odniesieniu do stosowania wspólnej organizacji rynków w sektorze wołowiny na skutek wprowadzenia
Nomenklatury Scalonej (Dz.U. WE L 376, 31.12.1987)
- Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 3807/92 z dnia 23 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenia
(EWG) nr 2182/77, (EWG) nr 985/81 i nr (EWG) nr 2848/89 dotyczące wołowiny w wyniku zastąpienia
rozporządzenia (EWG) nr 569/98 rozporządzeniem (EWG) nr 3002/92 (Dz.U. WE L 384, 30.12.1992)
- Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 1759/93 z dnia 1 lipca 1993 r. dotycząca terminów operacyjnych
określających rolnicze kursy przeliczeniowe do stosowania w sektorze wołowiny i cielęciny (Dz.U. WE
L 161, 02.07.1993)
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2417/95 z dnia 13 października 1995 r. aktualizujące i zmieniające
rozporządzenia w sektorze wołowiny ustalające przed dniem 1 lutego 1995 r. niektóre ceny i kwoty,
których wartości w ecu zostały dostosowane z powodu zniesienia czynnika korygującego w rolniczych
kursach przeliczeniowych (Dz.U. WE L 248, 14.10.1995)
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Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2173/1979 z dnia 4 października 1979 r. w sprawie szczegółowych
zasad zbytu wołowiny skupionej przez agencje interwencyjne i uchylające Rozporządzenie (EWG) Nr
216/69, (Dz.U. WE L 251, 05.10.1979), wraz z następującymi zmianami:

Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1208/1981 z dnia 28 kwietnia 1981 r. ustanawiające wspólnotową
skalę klasyfikacji tusz wiołowych, (Dz. U. WE L 123, 07.05.1981), wraz z następującymi zmianami:

- Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1026/91 z dnia 22 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 1208/81 ustanawiające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wołowych (Dz.U. WE L 106,
26.04.1991)

Rozporządzenie Komisji Nr 2930/81 z dnia 12 października 1981 r. przyjmujące dodatkowe przepisy w
celu zastosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wołowych, (Dz.U. WE L 293, 13.10.1981), wraz
z następującymi zmianami:

- Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2237/91 z dnia 26 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 2930/81 przyjmujące dodatkowe przepisy w celu zastosowania wspólnotowej skali
klasyfikacji tusz wołowych (Dz.U. WE L 204, 27.07.1991)

Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 563/82 z dnia 10 marca 1982 r. ustanawiające szczegółowe
zasady stosowania Rozporządzenia (EWG) Nr 1208/81, ustanawiające rynkowe ceny dorosłego bydła
na podstawie Wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wiołowych (Dz.U. WE L 067, 11.03.1982), wraz z
następującymi zmianami:
- Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 3402/85 z dnia 2 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 563/82 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (EWG) nr 1208/81
ustanawiającego rynkowe ceny dorosłego bydła na podstawie wspólnotowej skali klasyfikacji tusz
wołowych (Dz.U. WE L 322, 03.12.1985)
- Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2090/93 z dnia 27 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 563/82 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (EWG) nr 1208/81
ustanawiającego rynkowe ceny dorosłego bydła na podstawie wspólnotowej skali klasyfikacji tusz
wołowych (Dz.U. WE L 190, 30.07.1993)
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2181/2001 z dnia 9 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 563/82 w odniesieniu do kryterium identyfikacji młodych byków niepoddanych kastracji
(Dz.U. WE L 293, 10.11.2001)

Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2539/84 z dnia 5 września 1984 r. ustanawiające szczegółowe
zasady niektórych sprzedażty mrożonej wołowiny będacej w posiadaniu agencji interwencyjnych,
(Dz.U. WE L 238, 06.09.1984), wraz z następującymi zmianami:

Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2824/85 z dnia 9 października 1985 r. ustamawiające szczegółowe
zasady sprzedaży przeznaczonej na wywóz mrożonej wołowiny bez kości  pochodzącej z zapasów
interwencyjnych w stanie niezmienionym lub po pokrojeniu i/lub przepakowaniu, (Dz.U. WE L 268,
10.10.1985), wraz z następującymi zmianami:

Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 344/91 z dnia 13 lutego 1991 r. ustanawiające szczegółowe
zasady stosowania Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1186/90 rozszerzającego zakres wspólnotowej
skali klasyfikacji tusz wołowych, (Dz.U. WE L 041, 14.02.1991), wraz z następującymi zmianami:
- Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2191/93 z dnia 27 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 344/91 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG)
nr 1186/90 rozszerzającego zakres wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wołowych (Dz.U. WE L 196,
05.08.1993)

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1993/95 z dnia 16 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 344/91 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG)
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nr 1186/90 rozszerzającego zakres wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wołowych (Dz.U. WE L 194,
17.08.1995)
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1215/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 344/91 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG)
nr 1186/90 rozszerzającego zakres wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wołowych (Dz.U. WE L 169,
08.07.2003)

Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 3002/92 z dnia 16 października 1992 r. ustanowiające wspólne
szczegółowe zasady kontroli wykorzystania i/lub przeznaczenia produktów z interwencji(Dz.U. WE L
301, 17.10.1992), wraz z następującymi zmianami:

Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 75/93 z dnia 18 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 3002/92 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady kontroli stosowania i/lub
przeznaczenia produktów z interwencji (Dz.U. WE L 011, 19.01.1993)
- Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 1938/93 z dnia 19 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 3002/92, w szczególności w odniesieniu do zwalniania zabezpieczeń wniesionych w
związku z wywozem produktów z interwencji (Dz.U. WE L 176, 20.07.1993)
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 770/96 z dnia 26 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 3002/92 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady kontroli wykorzystania i/lub
przeznaczenia produktów z interwencji (Dz.U. WE L 104, 27.04.1996)

-Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 3515/92 z dnia 4 grudnia 1992 r. ustanawiające wspólne
szczegółowe zasady stosowania Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1055/77 w sprawie składowania i
przepływu produktów skupowanych przez agencję interwencyjną, (Dz.U. WE L 355, 05.12.1992), wraz
z następującymi zmianami:
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 306/95 z dnia 15 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie (EWG)
nr 3515/92 ustalające wspólne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG)
nr 1055/77 w sprawie składowania i przepływu produktów skupowanych przez agencję interwencyjną
(Dz.U. WE L 036, 16.02.1995)

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2148/1996 z dnia 8 listopada 1996 r. ustanawiające zasady oceny i
monitorowania publicznych zapasów interwencyjnych produktów rolnych (Dz.U. WE L 288,
09.11.1996), wraz z następującymi zmianami:
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 808/1999 z dnia 16 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 2148/96 w odniesieniu do załącznika III (Dz.U. WE L 102, 17.04.1999)

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 959/1999 z dnia 6 maja 1999 r. w sprawie sprzedaży w drodze
przetargu mięsa wołowego z zapasów niektórch agencji interwencyjnych przeznaczonego do produkcji
mięsa mielonego, (Dz.U. WE L 119, 07.05.1999)

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 562/2000 z 15 marca 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady
stosowania Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1254/1999 w odniesieniu do skupu wołowiny, (Dz.U. WE L
068, 16.03.2000), wraz z następującymi zmianami:
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2734/2000 z dnia 14 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 1627/89 w sprawie skupu wołowiny w drodze przetargu oraz odstępujące od lub
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 562/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do skupu wołowiny (Dz.U. WE L 316,
15.12.2000)
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 283/2001 z 9 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 562/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999
w odniesieniu do skupu wołowiny oraz rozporządzenie (WE) nr 2734/2000 (Dz.U. WE L 041,
10.02.2001)
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 503/2001 z dnia 14 marca 2001 r. zmieniające i zawierające
sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 562/2000 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do skupu wołowiny (Dz.U. WE L 073,
15.03.2001)
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- Rozporządzenie Komisji (WE) N 590/2001 z 26 marca 2001 r. wprowadzające odstępstwa i
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 562/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do skupu wołowiny (Dz.U. WE L 086,
27.03.2001)
- Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1082/2001 z dnia 1 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 562/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE)
nr 1254/1999 w odniesieniu do skupu wołowiny oraz zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE)
nr 590/2001 wprowadzającego odstępstwo od i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 562/2000
(Dz.U. WE L 149, 02.06.2001)
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1564/2001 z dnia 31 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 562/2000 w odniesieniu do opakowań próżniowych niektórych kawałków wołowiny objętej
skupem interwencyjnym oraz zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 1209/2001 (Dz.U.
WE L 208, 01.08.2001)
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1592/2001 z dnia 2 sierpnia 2001 r. zawierające sprostowanie
rozporządzeń (WE) nr 562/2000 oraz (WE) nr 690/2001 w sektorze wołowiny (Dz.U. WE L 210,
03.08.2001)

Rozporządzenie (WE) Nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r.
ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i jej
produktów z wołowiny oraz uchylające Rozporządzenie Rady (WE) Nr 820/97, (Dz.U. WE L 204,
11.08.2000), wraz z następującymi zmianami:
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1825/2000 z dnia 25 sierpnia 2000 r. określające szczegółowe
przepisy stosowania Rozporządzenia (WE) Nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w
oodnieniu do etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny (Dz.U. WE L 216, 26.08.2000)

10) Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji
rynku wina, (Dz.U. WE L 199, 14.07.1999), wraz z następującymi zmianami:
-Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1622/2000 z dnia 24 lipca 2000 r. ustanawiające szczegółowe
zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz
wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych (Dz.U. WE L 194 31.07.2000)
- Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2826/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie działań
informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym (Dz.U. WE L
328, 23.12.2000)

- Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2585/2001 z dnia 19 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (Dz.U. WE L 345 29.12.2001)
- Rozporządzenie Rady (WE) Nr 806/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. dostosowujące do decyzji
1999/468/WE przepisy odnoszące się do komitetów wspomagających Komisję w wykonywaniu jej
uprawnień wykonawczych ustanowionych w instrumentach Rady przyjętych zgodnie z procedurą
konsultacji (większość kwalifikowana) (Dz.U. WE L 122, 16.05.2003)

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1623/2000 z dnia 25 lipca 2000 r. ustanawiające szczegółowe
zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w
odniesieniu do mechanizmów, (Dz.U. WE L 194, 31.07.2000), wraz z następującymi zmianami:
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2409/2000 z dnia 30 października 2000 r. zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia
Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów
rynkowych (Dz.U. WE L 278, 31.10.2000)

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2786/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE)
nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych
(Dz.U. WE L 323, 20.12.2000)

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 545/2001 z dnia 20 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE)
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nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych
(Dz.U. WE L 081, 21.03.2001)

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1282/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. ustanawiające szczegółowe
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do zbierania informacji w
celu identyfikacji produktów winiarskich i monitorowania rynku wina oraz zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 1623/2000 (Dz.U. WE L 176, 29.06.2001)
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1660/2001 z dnia 6 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE)
nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych
(Dz.U. WE L 221, 17.08.2001)
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2022/2001 z dnia 15 października 2001 r. zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia
Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów
rynkowych (Dz.U. WE L 273, 16.10.2001)
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2047/2001 z dnia 18 października 2001 r. zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia
Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów
rynkowych (Dz.U. WE L 276 19.10.200)
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2429/2001 z dnia 12 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 1623/2000 ustalające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999
w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w zakresie mechanizmów rynkowych oraz zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 442/2001 otwierające destylację interwencyjną, przewidzianą w art. 30
rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do win stołowych w Portugalii (Dz.U. WE L
328, 13.12.2001)

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2464/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE)
nr 1493/1999 dotyczącego wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów
rynkowych (Dz.U. WE L 331, 15.12.2001)
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1315/2002 z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE)
nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych
(Dz.U. WE L 192, 20.07.2002)
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1795/2002 z dnia 9 października 2002 r. zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia
(WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów
rynkowych (Dz.U. WE L 272, 10.10.2002)
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 625/2003 z dnia 2 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE)
nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych
(Dz.U. WE L 090, 08.04.2003)
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1183/2003 z dnia 2 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE)
nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych
(Dz.U. WE L 165 03.07.2003)

11) Rozporządzenie Rady Nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji
rynków w sektorze cukru, (Dz.U. WE L 178, 30.06.2001), wraz z następującymi zmianami:
 - Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 680/2002 z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające załącznik V do
rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru
(Dz.U. WE L 104, 20.04.2002)

12) Rozporządzenie Rady Nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji
rynków w sektorze cukru, (Dz.U. WE L 178, 30.06.2001), wraz z następującymi zmianami:
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 - Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 680/2002 z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające załącznik V do
rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru
(Dz.U. WE L 104, 20.04.2002)

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1262/2001 z dnia 27 czerwca 2001 r. ustanawiające szczegółowe
zasady wykonywania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży
cukru przez agencje interwencyjne, (Dz.U. WE L 178, 30.06.2001)

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 779/96 z dnia 29 kwietnia 1996 r. ustanawiające szczegółowe
zasady stosowania rozporzadzenia Rady (EWG) nr 1785/81 w odniesieniu do przekazywania
informacji w sektorze cukru, (Dz.U. WE L, 106, 30.04.1996), wraz z następującymi zmianami:
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 995/2002 z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenia
(WE) nr 1464/95 i (WE) nr 779/96 w zakresie specjalnych przepisów do pozwoleń na przywóz
mających zastosowanie do przywozów preferencyjnych cukru pochodzącego z niektórych zachodnich
państw Bałkanów (Dz.U. WE L 152, 12.06.2002)
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1140/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. zmieniające, w branży
cukrowniczej, rozporządzenia (WE) nr 779/96 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze w
sprawie notyfikacji i (WE) nr 314/2002 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze w sprawie
systemu kwot (Dz.U. WE L 160, 28.06.2003)
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1159/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. ustanawiające szczegółowe
zasady przywozu cukru trzcinowego w latach gospodarczych 2003/2004, 2004/2005 2005/2006
zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi oraz zmieniające
rozporządzenia (WE) nr 1464/95 i (WE) nr 779/96 (Dz.U. WE L 162, 01.07.2003)

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 314/2002 z dnia 20 lutego 2002 r. ustanawiające szczegółowe
zasady stosowania systemu kwot w sektorze cukru (Dz.U. WE L 050, 21.02.2002), wraz z
następującymi zmianami:

Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 65/82 z dnia 13 stycznia 1982 r. ustanawiające szczegółowe
zasady przenoszenia cukru na następny rok gospodarczy (Dz.U. WE L 009, 14.01.1982), wraz z
następującymi zmianami:
- Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 948/82 z dnia 26 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 65/82 ustanawiające szczegółowe zasady przenoszenia cukru na następny rok gospodarczy
(Dz.U. WE L 113, 27.04.1982)
- Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 1708/84 z dnia 19 czerwca 1984 r. zmieniające po raz drugi
rozporządzenie (EWG) nr 65/82 ustanawiające szczegółowe zasady przenoszenia cukru na następny
rok gospodarczy (Dz.U. WE L 162, 20.06.1984)
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2223/2000 z dnia 6 października 2000 r. zmieniające
rozporządzenie (EWG) nr 65/82 ustanawiające szczeółowe zasady przenoszenia cukru na nastepny
rok gospodarczy (Dz.U. WE L 253, 07.10.2000)

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 260/96 z 12 lutego 1996 r. zmieniające rozporzadzenia w sektorze
cukru ustalające, przed dniem 1 lutego 1995 niektóre kwoty, których wartość w ecu została
dostosowana w konsekwencji zniesienia wskjaźnika kiorygującego dla rolniczych kursów
przeliczeniowych, (Dz.U. WE L 034, 13.02.1996)

Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2670/81 z dnia 14 września 1981 r. ustanawiające przepuisy
wykonawcze dotyczace produkcji cukru przewyższającej kwotę (Dz.U. WE L 262, 16.09.1981), wraz z
następującymi zmianami:
- Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 1760/84 z dnia 22 czerwca 1984 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 2670/81 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące produkcji cukru
przewyższającej kwotę (Dz.U. WE L 165, 23.06.1984)
- Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2561/85 z dnia 11 września 1985 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 2670/81 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące produkcji cukru
przewyższającej kwotę (Dz.U. WE L 244, 12.09.1985)
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- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1714/88 z dnia 13 czerwca 1988 r. zmieniające niektóre
rozporządzenia dotyczące stosowania wspólnej organizacji rynku cukru w następstwie wprowadzenia
Nomenklatury Scalonej (Dz.U. WE L 152, 18.06.1988)
- Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 3892/88 z dnia 14 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 2670/81 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące produkcji cukru
przewyższającej kwotę (Dz.U. WE L 346, 15.12.1988)
- Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 56/91 z dnia 9 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 2670/81 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące produkcji cukru
przewyższającej kwotę (Dz.U. WE L 007, 10.01.1991)
- Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 3559/91 z dnia 6 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 2670/81 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące produkcji cukru
przewyższającej kwotę (Dz.U. WE L 336, 07.12.1991)

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 158/96 z dnia 30 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 2670/81 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące produkcji cukru
przewyższającej kwotę (Dz.U. WE L 024, 31.01.1996)

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1148/98 z dnia 2 czerwca 1998 r. włączające do przepisów
obowiązujących w sektorze cukru zmiany wprowadzone przez rozporządzenie (WE) nr 2086/97 w
sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. WE L
159, 03.06.1998)
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 95/2002 z dnia 18 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 2670/81 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące produkcji cukru
przewyższającej kontyngent (Dz.U. WE L 017, 19.01.2002)

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1713/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. ustanawiające specjalne
szczegółowe zasady stosowania rolniczych kursów przeliczeniowych w sektorze cukru (Dz.U. WE L
159, 01.07.1993) wraz z następującymi zmianami:
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2926/94 z dnia 30 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 2177/92 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania szczególnych uzgodnień w sprawie
dostaw cukru na Azory, Maderę i Wyspy Kanaryjskie oraz rozporządzenie (EWG) nr 1713/93 w
odniesieniu do rolniczych kursów przeliczeniowych w sektorze cukru (Dz.U. WE L 307, 01.12.1994)

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1265/2001 z dnia 27 czerwca 2001 r. ustanawiające szczegółowe
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/2001 w odniesieniu do przyznawania
refundacji produkcyjnych do niektórych produktów cukrowych stosowanych w przemyśle chemicznym,
(Dz.U. WE L 178, 30.06.2001)

13) Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1868/94 z 27 lipca 1994 r. ustanawiające system kwot na produkcję
skrobi ziemniaczanej (Dz.U. WE L 197, 30.07.1994), wraz z następującymi zmianami:
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 97/95 z 17 stycznia 1995 r. ustanawiajace szczeółowe zasady
stosowania Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w zakresie cen minimalnych i płatności
wyrównawczej wypłacanej producentom ziemniaków oraz Rozporządzenia Rady (EW) nr 1868/94
ustanawiającego system kwot na produkcję skrobii ziemniaczanej (Dz.U. WE L 016, 24.01.1995)
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1664/95 z dnia 7 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenia w
sektorze zbóż, nasion oleistych iroślin o wysokiej zawartości białka, ustalające przed 1 lutego 1995 r.
niektóre ceny i kwoty, których wartości w ecu zostały dostosowane, z powodu zniesienia czynnika
korygującego w rolniczych kursach wymiany (Dz.U. WE L 158, 08.07.1995)
- Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1863/95 z dnia 17 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 1766/92 w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż i rozporządzenie (WE) nr 1868/94
ustanawiające system kwot na produkcjęi skrobi ziemniaczanej (Dz.U. WE L 179 29.07.95)
- Rozporządzenie Rady (WE) Nr 962/2002 z dnia 27 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 1868/94 ustanawiające system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej ((Dz.U. WE L 149
07.06.02)



37

                                                                                                                                                        
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 97/95, z dnia 17 stycznia 1995 r. ustanawiajce szczegółowe zasady
stosowania Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w zakresie ceny minimalnej i płatności
wyrównawczej wypłacanej producentom ziemniaków oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 1868/94
ustanawiajacego system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej (Dz.U. WE L 016, 24.01.1995), wraz
z następującymi zmianami:
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1949/95 z dnia 7 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie
Komisji (WE) nr 97/95 z dnia 17 stycznia 1995 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1766/92 w zakresie ceny minimalnej i płatności wyrównawczej
wypłacanej producentom ziemniaków oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1868/94 ustanawiającego
system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej (Dz.U. WE L 187, 08.08.1995)
-  Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 206/96 z dnia 2 lutego 1996 r. zmieniające Rozporządzenie
(WE) nr 97/95 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania Rozporządzenia Rady (EWG)
Nr 1766/92 w zakresie ceny minimalnej i płatności wyrównawczej wypłacanej producentom
ziemniaków oraz rozporządzenia Rady (WE) Nr 1868/94 ustanawiającego system kwot na produkcję
skrobi ziemniaczanej (Dz.U. WE L 027, 03.02.1996)
-  Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1125/96 z dnia 24 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 97/95 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr
1766/92 w zakresie ceny minimalnej i płatności wyrównawczej wypłacanej producentom ziemniaków
oraz rozporzadzenia Rady (WE) nr 1868/94 ustanawiającego system kwot na produkcję skrobi
ziemniaczanej (Dz.U. WE L 150, 25.06.1996)
-  Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2305/98 z dnia 26 października 1998 r. zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 97/95 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady
(EWG) nr 1766/92 w zakresie ceny minimalnej i płatności wyrównawczej wypłacanej producentom
ziemniaków oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1868/94 ustanawiającego system kwot na produkcję
skrobi ziemniaczanej (Dz.U. WE L 288, 27.10.1998)
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2718/1999 z 20 grudnia 1999 r. zmieniające
Rozporządzenie (WE) nr 97/95 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady
(EWG) nr 1766/92 w zakresie ceny minimalnej i płatności wyrównawczej wypłacanej producentom
ziemniaków oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1868/94 ustanawiającego system kwot na produkcję
skrobi ziemniaczanej (Dz.U. WE L 327, 21.12.1999)

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1350/2003 z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 97/95 w odniesieniu do roku gospodarczego 2003/2004 dla produkcji skrobi ziemniaczanej (Dz.U.
WE L 192, 31.07.2003)

Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 1722/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. ustanawiające szczegółowe
zasady stosowania rozporządzeńia Rady (EWG) Nr 1766/82 i (EWG) Nr 1418/76 dotyczące refundacji
produkcyjnych w sektorach zbóż i ryżu (Dz.U. WE L 159, 01.07.1993), wraz z następującymi
zmianami:
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1586/94 z dnia 30 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie
Komisji (EWG) nr 1722/93 dotyczące refundacji produkcyjnych odpowiednio w sektorach zbóż i ryżu
(Dz.U. WE L 167,01.07.1994)
- Rozporządzenie Komisji (WE) N 3125/94 z dnia 20 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 1722/93 ustalające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1766/92
i (EWG) nr 1418/76 dotyczące refundacji produkcyjnych w sektorach zbóż i ryżu (Dz.U. WE L 330
21.12.1994)
- Rozporządzenie Komisji (WE) N 1516/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 1722/93 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (EWG)
nr 1766/82 i (EWG) nr 1418/76 dotyczące refundacji produkcyjnych w sektorach zbóż i ryżu (Dz.U.
WE L 147, 30.06.1995)
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1011/98 z dnia 14 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie (EWG)
nr 1722/93 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1766/82 i
(EWG) nr 1418/76 dotyczących refundacji produkcyjnych w sektorach zbóż i ryżu (Dz.U. WE L 145,
15.05.1998)
 - Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 87/1999 z dnia 14 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 1722/93 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (EWG)
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nr 1766/92 i (EWG) nr 1418/76 dotyczących refundacji produkcyjnych w sektorach zbóż i ryżu (Dz.U.
WE L 009, 15.01.1999)
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1786/2001 z dnia 11 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 1772/93 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (EWG)
nr 1766/92 oraz (EWG) nr 1418/76 dotyczących refundacji produkcyjnych w sektorach zbóż i ryżu
(Dz.U. WE L 242, 12.09.2001)

AKT dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki
cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Ltewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty,
Rzeczypiospolitej Polskie, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach
stanowiących podstawę Unii Europejskiej - załącznik II: dot. art. 20 Aktu Przystąpienia, 6. Rolnictwo A
ustawodawstwo rolne (Dz.U. WE L 236, 23.09.2003)

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady
dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone
systemty wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE)
nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE)
nr 1254/1999, (WE nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2236/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. uzstanawiające szczegółowe
zasady w celu stosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1868/94 ustanawiającego system kwot na
produkcję skrobi ziemniaczanej (DZ.U. WE L 339, 24.122.2003)

14) Rozporządzenie Rady Nr 136/66/EWG z 22 września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej
organizacji rynku olejów i tłuszczów (Dz.U. WE P 172, 30.09.1966), wraz z następującymi zmianami:
−  Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2146/68 z dnia 20 grudnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie
136/66/EWG w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów (Dz.U. WE L 314
31.12.1968)
−  Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1253/70 z dnia 29 czerwca 1970 r. zmieniające niektóre
rozporządzenia rolne w zakresie pozwoleń i opłat wyrównawczych (Dz.U. WE L 143, 01.07.1970)
−  Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1707/73 z dnia 26 czerwca 1973 r. przewidujące specjalne środki
dotyczące nasion rzepiku i rzepaku z przeznaczeniem do siewu oraz dostosowujące w odniesieniu
dio tych produktów nomenklaturę podaną w rozporządzeniach nr 136/66/EWG, (EWG) nr 2358/71
oraz (EWG) nr 950/68 (Dz.U. WE L 175, 29.06.1973)
−  Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2560/77 z dnia 7 Listopada 1977 r. zmieniające nomenklaturę
niektórych produktów rolnych, rozporządzenia dotyczące tych produktów oraz Wspólną Taryfę Celną
(Dz.U. WE L 303, 28.11.1977)
−  Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1562/78 z dnia 29 czerwca 1978 r. zmieniające rozporządzenie
nr 136/66/EWG w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów (Dz.U. WE L
185, 07.07.1978)
−  Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1585/80 z dnia 24 czerwca 1980 r. zmieniające rozporządzenie
nr 136/66/EWG w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów (Dz.U. WE L
160, 26.06.1980)
− Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3454/80 z dnia 22 grudnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 136/66 w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów i
rozporządzenie (EWG) nr 516/77 z dnia 14 marca 1977 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
przetworów owocowych i warzywnych (Dz.U. WE L 360, 31.12.1980)
− Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1413/82 z dnia 18 maja 1982 r. zmieniające rozporządzenie
nr 136/66/EWG w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów (Dz.U. WE L
162, 12.06.1982)
− Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2260/84 z dnia 17 lipca 1984 r. zmieniające rozporządzenie
nr 136/66/EWG w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów (Dz.U. WE L
208, 03.08.1984)
− Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1556/84 z dnia 4 czerwca 1984 r. zmieniające rozporządzenie
136/66/EWG w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów (Dz.U. WE L 150,
06.06.1984)
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− Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 231/85 z dnia 29 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie
nr 136/66/EWG w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów (Dz.U. WE L
26, 31.01.1985)
− Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3768/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. dostosowujące, w związku z
przystąpieniem Hiszpanii i Portugalii, niektóre ustawy rolne w odniesieniu dio procedury głosowania
Komitetów (Dz.U. WE L 362, 31.12.1985)
− Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1454/86 z dnia 13 maja 1986 r. zmieniające rozporządzenie
nr 136/66/EWG w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów (Dz.U. WE L
133, 21.05.1986)
− Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1915/87 z dnia 2 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie
nr 136/66/EWG w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów (Dz.U. WE L
183, 03.07.1987)
− Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 3994/87 z dnia 23 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie
nr 136/66/EWG w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów (Dz.U. WE L
377, 31.12.1987)
− Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2210/88 z dnia 19 lipca 1988 r. zmieniające rozporządzenie nr
136/66/EWG w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów (Dz.U. WE L 197,
26.07.1988)
− Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1225/89 z dnia 3 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie nr
136/66/EWG w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów (Dz.U. WE L 128,
11.05.1989)
− Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3499/90 z dnia 27 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie
nr 136/66/EWG w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczy (Dz.U. WE L 338,
05.12.1990)
− Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3577/90 z dnia 4 grudnia 1990 r.  w sprawie środków
przejściowych i dostosowań wymaganych w sektorze rolnym w wyniku zjednoczenia Niemiec (Dz.U.
WE L 353, 17.12.1990)

− Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1720/91 z dnia 13 czerwca 1991 r. zmieniające rozporządzenie
nr 136/66/EWG w sprawie ustanowienia organizacji wspólnego rynku olejów i tłuszczów (Dz.U. WE L
162, 26.06.1991)

- Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1513/2001 z dnia 23 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie
nr 136/66/EWG oraz (WE) nr 1638/98 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania systemu
pomocy oraz strategii jakości dla oliwy z oliwek (Dz.U. WE L 201, 26.07.2001)

− Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2046/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie
nr 136/66/EWG w sprawie ustanowienia organizacji rynku olejów i tłuszczów (Dz.U. WE L 215,
30.07.1992)

− Rozporządzenie Rady (WE) Nr 3179/93 z dnia 16 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 136/66 w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów (Dz.U. WE L
285, 20.11.1993)

− Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3290/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie dostosowań i
przejściowych uzgodnień wymaganych w sektorze rolnym w celu wprowadzenia w życie porozumień
w ramach wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej (Dz.U. WE L 349, 31.12.1994)

− Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1581/96 z dnia 30 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie
nr 136/66/EWG w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów (Dz.U. WE L
206, 16.08.1996)

− Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1098/88 z dnia 25 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie
nr 136/66/EWG w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów (Dz.U. WE L
110, 29.04.1998)
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− Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1638/98 z dnia 20 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie
nr 136/66/EWG w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów. (Dz.U. WE L
210, 28.07.1998)

− Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2702/19999 z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie działań
informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych w państwach trzecich (Dz.U. WE L
327, 21.12.1999)
− Rozporządzenie Rady Nr 2826/2000/WE z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie działań
informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym (Dz.U. WE L
328, 23.12.2000)

Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 1963/79 z dnia 6 września 1979 r. ustanawiające szczegółowe
zasady stosowania dopłat produkcyjnych do oliwy z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórych
konserwowanych środków spożywczych (Dz.U. WE L 227, 07.09.1979), wraz z następującymi
zmianami:

−  Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2829/79 z dnia 14 grudnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 1963/79 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania dopłat produkcyjnych do oliwy z
oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórych konserwowanych środków spożywczych (Dz.U. WE L
320, 15.12.1979)

− Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2940/80 z dnia 13 listopada 1980 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 1963/79 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania refundacji produkcyjnych do oliwy
z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej (Dz.U. WE L 305,
14.11.1980)

− Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 393/87 z dnia 9 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 1963/79 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania refundacji produkcyjnych do oliwy
z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórych konserwowanych środków spożywczych (Dz.U.
WE 040, 10.02.1987)

– Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 1458/89 z dnia 26 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 1963/79 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania refundacji produkcyjnej do oliwy z
oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej (Dz.U. WE L 144, 27.05.1989)

− Rozporządzenie Komisji (WE) N 1081/2001 z dnia 1 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenia
(WE) nr 1476/95, (EWG) nr 1963/79 i (WE) nr 2768/98 oraz uchylające rozporządzenie (EWG)
nr 205/73 w sprawie wymiany informacji między Państwami Członkowskimi a Komisją dotyczących
olejów i tłuszczów (Dz.U. WE L 149, 02.06.2001)

15) Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 845/72 z dnia 24 kwietnia 1972 r. w sprawie specjalnych środków
w celu wsparcia hodowli jedwabników (Dz.U. WE L 100, 27.04.1972), wraz z następującymi zmianami:

- Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 4005/87 z 23 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie (EWG)
nr 845/72 w sprawie specjalnych środków w celu wsparcia hodowli jedwabników (Dz.U. WE L 377,
31.12.1987)

- Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2059/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 845/72 w sprawie specjalnych środków w celu wsparcia hodowli jedwabników (Dz.U. WE L
215, 30.07.1992)

- Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1668/2000 z dnia 17 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 845/72 w sprawie specjaln ych środków w celu wsparcia hodowli jednabników (Dz.U. WE L
193, 29.07.2000)
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- Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 922/72 Rady z dnia 2 maja 1972 r. ustanawiające ogólne zasady
przyznawania pomocy w odniesieniu do jedwabników na rok hodowlany 1972/73, wraz z
następującymi zmianami:
- Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 668/74 z dnia 28 marca 1974 r. zmieniające rozporządzenie (EWG)
nr 922/72 dotyczące ogólnych zasad przyznawania pomocy w odniesieniu do jedwabników (Dz. U.
WE L 85, 29.03.1974)

Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 1054/73 z dnia 18 kwietnia 1973 r. w sprawie szczegółowych
zasad dotyczących pomocy dla hodowli jedwabników, wraz z następującymi zmianami:

- Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 683/74 z dnia 27 marca 1974 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 1054/73 w sprawie szczegółowych zasad dotyczących pomocy dla hodowli jedwabników
(Dz.U. WE L 083, 28.03.1974)

- Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 3565/92 z dnia 10 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie
(EWG) nr 1054/73 w sprawie szczegółowych zasad dotyczących pomocy w odniesieniu do
jedwabników (Dz.U. WE L 362, 11.12.1992)

Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 1496/77 z dnia 4 lipca 1977 r. w sprawie przekazywania informacji
między państwami członkowskimi i Komisją w sektorze jedwabników (Dz.U. WE L 167, 05.07.1977)

16) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 152, poz. 724, Dz. U.
z 1997 r. Nr 121, poz. 770, Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 810.

17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240,
poz. 2055, Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535.

18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 240,
poz. 2055, Dz. U. z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774 i  Nr 170,  poz. 1651.

19) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 95, poz. 1041, Nr 109,
poz. 1158, Dz. U. z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111, poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800,
Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596, Nr 230, poz. 1921, Dz. U. z 2003 r. Nr 84, poz. 774.

20) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1099, z 2001 r.
Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 121, poz. 1031 i Nr 199, poz. 1672 oraz Dz. U.z 2003 r. Nr 80,
poz. 721, Nr 137, poz. 1302.

21) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 1998 r. Nr 113,
poz. 717, Nr 106, poz. 668, Dz. U. z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, Dz.U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43,
poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, Dz.U. z 2001 r. 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99,
poz. 1075, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, Nr 11 poz. 84, Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 111, poz. 1194, Nr 196, poz. 1660, Nr 135, poz. 1146, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679.

22) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48,
poz. 550, Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 81, poz. 875 i Nr 129, poz. 1446, Dz. U. z 2002 r.
Nr 127, poz. 1085 i Nr 240, poz. 2059.

23) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1322, Dz. U. z
2002 r. Nr 127, poz. 1086, Dz. U. z 2003 r. Nr 100, poz. 923.
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U Z A S A D N I E N I E

Projekt ustawy stanowi wykonanie zobowiązań wynikających z prawa UE

nałożonych na państwa członkowskie, warunkujących korzystanie ze środków

pochodzących z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach

realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej. W świetle rozporządzenia Rady (WE)

nr 1258/99 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania Wspólnej Polityki Rolnej,

konieczne jest dokonanie rozdziału zadań i obowiązków pomiędzy instytucje

zaangażowane w realizację mechanizmów WPR. Każda z tych instytucji musi także

posiadać właściwe umocowanie ustawowe do realizacji określonych zadań, co stanowi

jeden z istotnych warunków uzyskania akredytacji.

Agencja Rynku Rolnego jest jedną z agencji przygotowujących się do pełnienia funkcji

agencji płatniczej po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w  UE.

Podstawowym celem ustawy jest określenie zadań, które po  uzyskaniu przez

Polskę członkostwa w  UE, ARR będzie realizować w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej.

Od dnia akcesji Agencja będzie realizowała działania zgodnie z prawem

wspólnotowym regulującym organizację poszczególnych rynków rolnych, a nie jak

dotychczas w oparciu o prawo krajowe dotyczące interwencyjnej polityki państwa na

rynkach rolnych. Stosowanie prawa wspólnotowego w tym zakresie oznacza, że

działania stabilizujące poszczególne rynki rolne Agencja będzie realizować po podjęciu

decyzji w tym zakresie przez Komisję Europejską, a nie jak obecnie przez Radę

Ministrów oraz, że będą one realizowane zgodnie z zasadami unijnymi określonymi w

rozporządzeniach Rady i Komisji Europejskiej, które będą obowiązywać wprost,

podobnie jak we wszystkich państwach członkowskich UE.

W ramach mechanizmów WPR Agencja Rynku Rolnego będzie prowadzić

działania na rynkach: zbóż, mięsa, mleka i przetworów mlecznych, cukru, skrobi, suszu

paszowego, lnu i konopi przeznaczonych na włókno, surowca tytoniowego, wina,

owoców i warzyw, oliwy z oliwek i jedwabników  w zakresie:

- interwencyjnych zakupów, przechowywania i sprzedaży zbóż, mięsa, przetworów

mlecznych i cukru,

-  dopłat do prywatnego przechowywania mięsa i produktów mlecznych,

- dopłat do produkcji suszu paszowego,
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- udzielania premii produkcyjnych dla producentów skrobi ziemniaczanej,

- dopłat do przetwarzania słomy lnianej i konopnej,

-  dopłat dla producentów jedwabników,

- dopłat dla przetwórców wykorzystujących skrobię i cukier na cele niespożywcze,

wykorzystania oliwy z oliwek w przetwórstwie oraz dopłat do wykorzystania moszczy

gronowych do produkcji soku i innych produktów spożywczych oraz do zwiększenia

stężenia alkoholu w produktach winiarskich, dopłat do przetwórstwa i konsumpcji

przetworów mlecznych,

-  wsparcia sektora pszczelarskiego,

- przeprowadzania przetargów na zagospodarowanie owoców i warzyw nie

przeznaczonych do obrotu

- kwotowania produkcji mleka, skrobi ziemniaczanej i surowca tytoniowego.

W kompetencji Agencji będzie ponadto administrowanie obrotem towarami

rolnymi oraz towarami przetworzonymi z grupy non-aneks I, w tym udzielanie refundacji

do eksportu produktów rolnych do krajów trzecich, realizacja programów dotyczących

dostarczania nadwyżek żywności najuboższym mieszkańcom UE, prowadzenie działań

w zakresie programów promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolnych i

żywnościowych.

Zasadniczo zmieni się więc ilość rynków objętych oddziaływaniem Agencji oraz

sposoby realizacji tych działań. Ponadto, gospodarowanie państwowymi rezerwami

produktów rolnych i żywnościowych stanowiące obecnie – zgodnie z ustawą z dnia

7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego – jeden ze sposobów

interwencyjnego oddziaływania państwa na rynki rolne nie jest elementem WPR. W

związku z tym dostosowanie działalności Agencji do zasad UE wymaga wyłączenia

tworzenia i gospodarowania rezerwami żywności z zakresu zadań ARR.

Uwzględniając powyższe, a także fakt wielokrotnych zmian ustawy o utworzeniu

ARR, uzasadnione jest opracowanie nowej ustawy o Agencji Rynku Rolnego i uchylenie

ustawy z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu ARR.

Aktualnie w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej prowadzone są

prace nad nowelizacją ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz

zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197). Nowelizacja

powyższej ustawy jest bezpośrednio związana z projektem niniejszej ustawy o Agencji

Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie niektórych ustaw,
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który w zakresie zadań Agencji nie przewiduje kompetencji do tworzenia i

gospodarowania rezerwami państwowymi żywności. W celu zabezpieczenia potrzeb

narodowych w zakresie rezerw żywności, nowelizacja ustawy o rezerwach państwowych

zakłada, że organem tworzącym rezerwy gospodarcze żywności w miejsce Prezesa

ARR będzie minister właściwy do spraw gospodarki, wykonujący to zadanie w

uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, a Prezes Agencji Rezerw

Materiałowych będzie organem odpowiedzialnym za gospodarowanie tymi rezerwami.

Biorąc pod uwagę, że projekt niniejszej ustawy uchyla z dniem 1 maja 2004 r.

obowiązującą obecnie ustawę z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku

Rolnego, a obecnie trudno jest przewidzieć termin wejścia w życie nowelizowanej ustawy

o rezerwach państwowych – uzasadnione wydaje się zawarcie w projekcie niniejszej

ustawy przepisów zapewniających ciągłość podstawy prawnej do tworzenia

i gospodarowania rezerwami żywności (art. 41, 50 i 51). Przekazanie przez Agencję

Rynku Rolnego Agencji Rezerw Materiałowych rezerw gospodarczych produktów rolnych

oraz produktów i półproduktów żywnościowych nie stanowi zmiany w stosunku

własnościowym tych rezerw. Rezerwy te bowiem, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia

30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych i zapasach obowiązkowych paliw stanowią

majątek Skarbu Państwa. Wobec powyższego przekazanie to nie będzie stanowiło

podstawy do naliczenia podatku VAT.

Zadania Agencji na rynkach: zbóż, mleka i przetworów mlecznych, suszu

paszowego, lnu i konopi przeznaczonych na włókno, surowca tytoniowego i owoców

i warzyw oraz sposób ich realizacji zostały lub zostaną uregulowane w tzw. „ustawach

sektorowych”. Fakt ten uwzględniono przy konstrukcji projektu niniejszej ustawy.

W przepisach ogólnych określone zostały zadania Agencji przewidziane do realizacji w

ramach WPR. Natomiast dotychczas nieokreślone kompetencje w ramach wspólnej

organizacji rynków rolnych lub wymagające dostosowania  uregulowano w rozdziałach

dotyczących organizacji niektórych rynków rolnych.

W projekcie niniejszej ustawy wprowadza się przepisy, które w prawie

wspólnotowym dotyczącym organizacji rynków mięsa, wina, cukru, skrobi, oliwy z oliwek

i jedwabników nie zostały uregulowane w przepisach krajowych lub dotychczasowe

regulacje nie są w pełni zgodne z przepisami unijnymi. Wprowadzono także przepisy

umożliwiające uczestnictwo Polski w unijnych programach dostarczania nadwyżek

żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej (art. 4) oraz udziału w programach
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promocyjnych dotyczących produktów rolnych i żywnościowych (art. 5), a także przepisy

regulujące wspieranie sektora pszczelarstwa (art. 3).

Ważnym zadaniem Agencji, realizowanym w ramach WPR – przewidzianym

w art. 1 ust. 1 pkt 5 projektu ustawy będzie administrowanie obrotem towarami rolnymi

i przetworzonymi z grupy non-aneks I. Obecnie zadania w tym zakresie Agencja

wykonuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu

obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy – Kodeks celny oraz o zmianie innych

ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1572). Należy przy tym podkreślić, że ustawa ta obowiązuje

do dnia przystąpienia Polski do UE. W związku z tym zadania dotyczące obrotu

towarami z zagranicą powinny być uregulowane w odrębnych przepisach.

W projekcie ustawy zawarto przepisy dotyczące organizacji ARR. Proponuje się

aby Agencja podlegała ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, a minister

właściwy do spraw finansów publicznych sprawował nadzór nad gospodarką finansową

Agencji.

Statut Agencji nadawał będzie w drodze rozporządzenia minister właściwy do

spraw rynków rolnych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów

publicznych, gdyż będzie on regulował również zasady gospodarki finansowej oraz

sporządzania planu finansowego Agencji.

W projekcie ustawy przewidziano, że w ramach realizacji mechanizmów WPR

Prezes Agencji i dyrektorzy oddziałów terenowych będą wydawali decyzje

administracyjne (art. 12).

Przepisy projektu ustawy określają zakres i sposób przeprowadzania przez

Agencję kontroli u przedsiębiorców uczestniczących w mechanizmach WPR (art. 13).

Przewiduje się również możliwość delegowania przez Agencję części lub całości zadań

kontrolnych wyspecjalizowanym jednostkom organizacyjnym (art. 14).

Projekt ustawy przewiduje, że w zakresie realizacji mechanizmów WPR nie

stosuje się przepisów dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów oraz przepisów

o zamówieniach publicznych (art. 2). Przedmiotowe wyłączenia mają związek ze

specyfiką realizowanych przez Agencję zadań w ramach mechanizmów WPR. Natomiast

przepisy o zamówieniach publicznych stosowane będą do działalności organizacyjnej

Agencji, związanej z zakupem przez nią wartości materialnych i prawnych na potrzeby

funkcjonowania struktur administracyjnych ARR. Art. 15 określa gospodarkę finansową

Agencji.



46

                                                                                                                                                        
Gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych przez Agencję odbywa się zgodnie z

ustalanym corocznie planem finansowym. Działalność  Agencji finansowana z dotacji

budżetowej jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości, a ze środków na

prefinansowanie wydatków z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i

Gwarancji Rolnej jest prowadzona zgodnie z przepisami o finansach publicznych z

uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów Unii Europejskiej. Odmienny

charakter wspomnianych środków implikuje wprowadzenie obowiązku prowadzenia

odrębnej ewidencji dla ich rozdysponowania. Projekt precyzuje także metody

postępowania w przypadku zaistnienia nieprawidłowości w wydatkowaniu kwot

pochodzących z EFOiGR. Należności z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych

środków podlegają przepisom działu III ustawy – Ordynacja podatkowa (art. 18).

Uprawnienia przewidziane w tej ustawie dla organów podatkowych uzyskuje według

projektu Prezes Agencji jako organ I-szej instancji i minister właściwy ds. rynków rolnych

jako organ odwoławczy. Egzekucja tych należności odbywać się zaś będzie w trybie

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Natomiast w przypadku gdy

nieprawidłowości w wykorzystywaniu środków przeznaczonych na realizację WPR z

budżetu krajowego lub Sekcji Gwarancji EFOiGR będą dotyczyły kwot przekazywanych

na podstawie umów cywilnoprawnych, przy ich dochodzeniu stosowane będą również

przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 19). Przyjęcie konstrukcji,

że należności wynikające z tytułu umów cywilnoprawnych egzekwowane będą w trybie

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest podyktowane

koniecznością szybkiego odzyskiwania nienależnie lub nadmiernie pobranych

należności. Odzyskiwanie należności w trybie postępowania cywilnego byłoby znacznie

dłuższe. Do czasu odzyskania środków, należności te obciążałyby zatem budżet

państwa. Jednocześnie należy podkreślić, że opisany powyżej tryb postępowania

zawarty został w zmianie przepisów ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego

wprowadzonej ustawą z dnia  30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z

Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166,

poz. 1611). W związku z tym, że projekt z chwilą wejścia w życie uchyla w całości

ustawę o utworzeniu ARR, transponowanie do niniejszej ustawy wskazanych regulacji

stało się niezbędne.

Projekt przewiduje, że Agencja może zbywać posiadane wierzytelności (art. 21).

Działalność taka może być dopuszczona o ile dana wierzytelność powstała przed dniem
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1 maja 2004 r. Proponowany zapis zmierza do zoptymalizowania procesu odzyskiwania

należności ARR, w szczególności w odniesieniu do tzw. „trudnych wierzytelności’’.

Projekt wprowadza zmiany w przepisach obowiązujących:

1)  niniejszy projekt ustawy uchyla z dniem 1 maja 2004 r. ustawę z dnia 21 czerwca

2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz. U. Nr 76, poz. 810, z póżn. zm.), która w art. 20

zawiera przepisy dotyczące Krajowej Spółki Cukrowej. Ponieważ nie zostały

dotychczas zakończone sprawy związane z udostępnianiem akcji tej Spółki, sprawy

te powinny być kontynuowane po uchyleniu ustawy o regulacji rynku cukru. Z uwagi

na powyższe zaproponowano dodanie art. 11a i 11b w ustawie z dnia 26 sierpnia

1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym, w których

to artykułach zawarto zasady udostępniania akcji tej Spółki,

2) dokonanie zmiany ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju

regionalnego polegającej na uchyleniu przepisu art. 14 ust. 2 pkt 4 uzasadnia

potrzeba harmonizacji prawa polskiego z prawem UE.

Agencja realizować będzie działania na rynku produktów rolnych i żywnościowych w

ramach mechanizmów WPR mające na celu stabilizację tych rynków. W UE sposoby

realizowania polityki stabilizującej rynki rolne różnią się od sposobów realizacji

polityki wspierania rozwoju regionalnego. Obie polityki są realizowane równolegle ale

nie na zasadzie podporządkowania polityki stabilizującej rynki rolne polityce

regionalnej. Zadania wykonywane przez Agencję nie mieszczą się w obrębie zadań

określonych w art. 5 ust. 3 ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego. Nie

są również ukierunkowane terytorialnie w rozumieniu ww. ustawy, gdyż

podejmowane przez Agencję działania realizowane są na terenie całego kraju, a nie

wybranych regionów lub województw.

Powyższe przesłanki uzasadniają zmianę ustawy o zasadach wspierania rozwoju

regionalnego, określoną w art. 42 niniejszego projektu,

3) w projekcie proponuje się utrzymanie zwolnienia Agencji od obowiązku ponoszenia

podatku od czynności cywilnoprawnych. Obecnie Agencja jest zwolniona z podatku

na podstawie art. 12a ustawy z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku

Rolnego. Mając na uwadze, że wpływy z tytułu podatku od czynności

cywilnoprawnych stanowią dochód własny gmin należy wyjaśnić, że regulacja ta nie

wpłynie na dochody gmin ponieważ jest kontynuacją regulacji dotychczasowej.
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Zgodnie z poprawnością systemu prawnego zwolnienie od podatków zamieszczane

powinno być w ustawach podatkowych. Stąd propozycja wprowadzenia stosownego

przepisu o charakterze podmiotowym do ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku

od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959, z późn. zm.). Utrzymanie

zwolnienia Agencji od tego podatku uzasadniają następujące przesłanki. Agencja jest

odpowiedzialna, że przekazywane przez nią środki pochodzące z budżetu państwa

zostały wykorzystane na realizację zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Znaczna część środków będzie przekazywana przez Agencję przedsiębiorcom na

podstawie umów cywilnoprawnych. W przypadku stwierdzenia, w wyniku kontroli

przeprowadzonej przez Agencję lub inny upoważniony do kontroli organ, że środki

wykorzystane zostały niezgodnie z zawartą umową  – Agencja  zobowiązana  jest  do

      zapewnienia ich zwrotu. Biorąc jednocześnie pod uwagę, że działalność Agencji jest

finansowana ze środków budżetowych, zwolnienie ARR z podatku od czynności

cywilnoprawnych jest uzasadnione (art. 43),

4)  w związku z tym, że wynegocjowany dla Polski kontyngent krajowy produkcji skrobi

jest niższy od ustalonego na podstawie obowiązujących przepisów istnieje

konieczność rozdysponowania nowego kontyngentu pomiędzy producentów skrobi

na kampanię 2004/2005. Wymaga to zmiany przepisów w ustawie z dnia

11 stycznia 2001 r. o regulacji rynku skrobi (Dz. U. Nr 11, poz. 83) (art. 44).

Przepisy przejściowe i końcowe:

1)  projekt zawiera także regulacje rozstrzygające kwestie zaangażowania kapitałowego

ARR w spółkach prawa handlowego. W związku z tym, że Agencja posiada udziały i

akcje w podmiotach o szerokim przedmiocie działalności, nie zawsze

odpowiadającym ustawowemu zakresowi działania ARR, projekt przewiduje

przekazanie posiadanych akcji lub udziałów Ministrowi Skarbu Państwa. Przekazaniu

podlegałyby akcje lub udziały spółek prowadzących rynki hurtowe, w których w

zdecydowanej większości Agencja posiada kilkuprocentowe pakiety akcji oraz

kilkunastu spółek o różnym profilu działalności nie związanym z działalnością

ustawową ARR, w których zaangażowanie kapitałowe Agencji jest marginalne. Nie

dotyczyłoby to zaangażowania kapitałowego Agencji w spółki o profilu działalności
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związanym z przechowalnictwem zboża (art. 47). Ograniczenie zaangażowania

kapitałowego Agencji do posiadania akcji lub udziałów jedynie w spółkach zbożowo-

młynarskich nie będzie miało istotnego wpływu na przychody Agencji,

2) w związku z tym, że na rynku cukru rok rozliczeniowy 2003/2004 jest ostatnim rokiem

regulowanym na podstawie przepisów krajowych, zachodzi konieczność zmiany

wysokości opłaty cukrowej, wysokości dopłaty do eksportu cukru oraz dopłaty do

przerobu cukru na cele niespożywcze (art. 48),

3) w Komisji Europejskiej trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie kwot

produkcji i sprzedaży izoglukozy w miesiącach maj i czerwiec 2004 r.

Rozporządzenie to może dotyczyć również Polski. W takim przypadku konieczne

będzie wydanie przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych decyzji

określających wielkość produkcji i sprzedaży izoglukozy na te miesiące (art. 49).

Ocena skutków regulacji (OSR)

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje ustawa

Przepisy ustawy będą bezpośrednio oddziaływać na ARR wyznaczoną do pełnienia

funkcji agencji płatniczej, zgodnie z przepisem art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego

2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku

Rolnego, ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy

– Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt

rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o administrowaniu obrotem

z zagranicą towarami i usługami (Dz. U. Nr 29, poz. 320).

Proponowane obniżenie wysokości opłaty cukrowej w roku rozliczeniowym 2003/2004

ma bezpośredni wpływ na ceny buraków cukrowych A i B płacone plantatorom przez

producentów cukru. Niższe opłaty zwiększą opłacalność uprawy buraków cukrowych

w 2003 r. Opłaty te przeznaczane są na dopłaty eksportowe i dopłaty do wykorzystania

cukru w przetwórstwie niespożywczym.

Obniżenie opłaty cukrowej nie spowoduje pogorszenia opłacalności eksportu cukru.

Projektowana regulacja, określająca krajowy kontyngent produkcji skrobi ziemniaczanej

w roku gospodarczym 2004/2005 (zgodnie z wielkością ustaloną w wyniku negocjacji

akcesyjnych), nie powoduje istotnych długookresowych następstw w rozwoju
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społecznym i gospodarczym. Pozwoli na utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy w

regionach działania zakładów produkujących skrobię ziemniaczaną oraz umożliwi

kontynuowanie w Polsce uprawy ziemniaka skrobiowego. Wielkość kontyngentu

krajowego produkcji skrobi ziemniaczanej w ubiegłych latach nie wpływała na zmianę

stałej liczby miejsc pracy w regionie. Wysokość zatrudnienia korygowana była bowiem

poprzez ewentualne zatrudnianie pracowników sezonowych.

Wykonana wielkość produkcji skrobi ziemniaczanej w kampanii produkcyjnej 2002/2003

wyniosła 159 tys. ton, w stosunku do wielkości kontyngentu produkcji 200 tys. ton. W

bieżącym sezonie kontyngent produkcji skrobi również nie zostanie wykonany. Szacuje

się, że w kampanii produkcyjnej 2003/2004 wielkość produkcji skrobi wyniesie 165 tys.

ton (wielkość przyznanego producentom kontyngentu wynosi w tym okresie 220 tys. ton).

Na kampanię produkcyjną w roku 2004/2005, zgodnie z ustawą o regulacji rynku skrobi

ziemniaczanej, przyznano producentom kontyngent w wysokości 242 tys. ton skrobi.

Ograniczenie wielkości kontyngentu skrobi na rok 2004/2005 do wysokości 144.985 ton

spowoduje spadek zapotrzebowania zakładów przetwórczych na surowiec o 12% w

stosunku do szacowanego wykonania kontyngentu 165 tys. ton oraz o 40% w stosunku

do kontyngentu 242 tys. ton.

Wartość zakupionego surowca przez zakłady spadnie o 16 172 120 zł w stosunku do

kontyngentu 165 tys. ton oraz o 78 388 120 zł w stosunku do kontyngentu 242 tys. ton.

Nastąpi zmniejszenie areału produkcji surowca o 3.606 ha w stosunku do kontyngentu

165 tys. ton oraz o 17.480 ha w stosunku do kontyngentu 242 tys. ton.

 Przyjmując cenę sprzedaży skrobi przez zakłady przetwórcze w wysokości 1,40 zł/kg,

nastąpi spadek przychodów ze sprzedaży skrobi ziemniaczanej odpowiednio:

144.985.000 kg x 1,40 zł = 202 979 000 zł

165.000.000 kg x 1,40 zł = 231 000 000 zł

242.000.000 kg x 1,40 zł = 338 800 000 zł.

2. Konsultacje społeczne

Projekt ustawy został przekazany do konsultacji rolniczym organizacjom społeczno-

zawodowym i samorządowym, Krajowej Radzie Izb Rolniczych oraz związkom

i organizacjom branżowym.

Uwagi do projektu ustawy zgłosiły: Związek Producentów Cukru i Krajowy Związek

Plantatorów Buraka Cukrowego oraz Komisja Porozumiewawcza do Spraw Cukru.
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Uwagi Związku Producentów Cukru i Komisji Porozumiewawczej do Spraw Cukru

wynikają z niezrozumienia zaproponowanych przepisów. Propozycje przepisów, z

którymi występuje Związek, a dotyczące wydawania decyzji określających wysokość

limitów, znajdują się w projekcie ustawy. Na podstawie art. 30 minister właściwy do

spraw rynków rolnych przydzielał będzie producentom cukru kwoty A i B cukru oraz

kwoty A i B izoglukozy na okres rozliczeniowy zgodny z przepisami obowiązującymi w

UE, natomiast art. 31 stanowi, że ARR dokonuje interwencyjnego zakupu cukru.

Uwagi przekazane przez Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego dotyczą

braku w tym projekcie przepisów dotyczących kompetencji Komisji Porozumiewawczej

do Spraw Cukru, kompetencji komisji mieszanych, praw plantatora do limitu produkcji

cukru, czy też rozdziału limitów w sytuacji zmian restrukturyzacyjnych lub

własnościowych u producentów cukru.

Od dnia 1 maja 2004 r. Polska zobligowana jest do stosowania wprost i w całości

prawodawstwa unijnego obowiązującego w sektorze cukrowniczym. Zatem prawo

krajowe nie może „powielać” przepisów prawa wspólnotowego w tym zakresie.

Należy podkreślić, że sprawy dotyczące przyznawania limitów dla producentów cukru

powstałych w wyniku zmian własnościowych i restrukturyzacyjnych zawarte są w

załączniku IV do bazowego rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca

2001 r. dotyczącego wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru.

Załącznik III do cytowanego wyżej rozporządzenia bazowego zawiera „Warunki zakupu

buraków cukrowych”. Z przepisów tego załącznika wynika, że w przypadku braku

porozumienia branżowego zawartego pomiędzy producentami cukru i sprzedawcami

buraków cukrowych brane są pod uwagę układy istniejące przed zawarciem umów

kontraktacyjnych, co oznacza, że będą to zapisy znajdujące się w umowach

kontraktacyjnych z kampanii 2003/2004.

Ponadto, zgodnie z punktem XIV wyżej wymienionego Załącznika III, w przypadku braku

Porozumienia Branżowego określającego sposób rozdziału pomiędzy sprzedawców

buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach limitów, które

producent cukru zakontraktuje przed zasiewami, dane państwo członkowskie może

samo ustanowić zasady takiego rozdziału. Oznacza to, że jeżeli do dnia 1 maja 2004 r.
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nie będzie zawarte Porozumienie Branżowe, to minister właściwy do spraw rynków

rolnych może ustalić w drodze rozporządzenia ww. zasady. Rozporządzenie ministra

byłoby aktem wykonawczym do rozporządzenia bazowego (WE) 1260/2001 dotyczącego

wspólnej organizacji rynku w sektorze cukru.

Odnośnie uwagi dotyczącej uchylenia art. 20 obecnie obowiązującej ustawy z dnia

21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru, zawierającego przepisy dotyczące Krajowej

Spółki Cukrowej, proponuje się dodanie art. 11a i art.11b w ustawie z dnia 26 sierpnia

1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym, w którym to

artykule określone zostały zasady udostępniania akcji tej Spółki uregulowane w art. 20

uchylanej ustawy o regulacji rynku cukru.

3. Wpływ ustawy na dochody i wydatki budżetu państwa

Ustawa nie wpłynie bezpośrednio na zwiększenie wydatków budżetu państwa.

4. Wpływ ustawy na rynek pracy

W związku z przygotowaniem Agencji do wykonywania nowych zadań oraz

koniecznością dostosowania stanu i struktury zatrudnienia do standardów

obowiązujących w agencjach płatniczych działających w Unii Europejskiej, zarówno

w Centrali ARR jak i w jej oddziałach terenowych stopniowo zwiększa się liczba osób

zatrudnionych. Na koniec października 2003 r. zatrudnienie wynosiło 1.174 osoby, z

czego 549 w Centrali ARR. Na koniec 2003 r. planowany jest wzrost zatrudnienia do

1.200 osób oraz przewidywany dalszy wzrost zatrudnienia w 2004 r. w granicach nie

przekraczających 1.500 osób. Z tego punktu widzenia wprowadzenie ustawy będzie

zatem pozytywnie oddziaływać na rynek pracy.

5. Wpływ ustawy na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

Projektowana ustawa otwiera nowe możliwości wsparcia poprzez dopłaty do

przetwórstwa na rynkach, które dotychczas nie były objęte taką pomocą (dopłaty

do wykorzystania moszczy gronowych w produkcji soków lub wyrobów winiarskich,

dopłaty do wykorzystania oliwy z oliwek, dopłaty dla producentów jedwabników, subsydia

do eksportu produktów przetworzonych) oraz nowe możliwości wsparcia sektora
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pszczelarskiego, które w przyszłości mogą przynieść efekty w postaci zwiększenia

konkurencyjności podmiotów podejmujących działalność w tym zakresie.

6. Wpływ ustawy na sytuację i rozwój regionalny

Ustawa nie wpłynie na sytuację i rozwój regionów w kraju.



UZASADNIENIE DOSTOSOWAWCZEGO CHARAKTERU PROJEKTU
USTAWY O AGENCJI RYNKU ROLNEGO, ORGANIZACJI NIEKTÓRYCH

RYNKÓW ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW

Projekt ustawy o Agencji Rynku Rolnego, organizacji niektórych rynków rolnych oraz

o zmianie niektórych ustaw ma na celu umożliwienie korzystania ze środków pochodzących z

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach realizacji mechanizmów

Wspólnej Polityki Rolnej. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1258/99 z

dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania Wspólnej Polityki Rolnej (Dz.Urz. WE Nr L

160, 26.06.1999 r.), konieczne jest dokonanie rozdziału zadań i obowiązków pomiędzy

instytucje zaangażowane w realizację mechanizmów WPR. W związku z tym projekt ustawy

dokonuje umocowania prawnego Agencji Rynku Rolnego jako jednostki mającej pełnić

funkcję agencji płatniczej po akcesji Polski do UE.

Projekt ustawy określa zadania, które ARR będzie realizować zgodnie z

rozporządzeniami Rady i Komisji, regulującymi organizację poszczególnych rynków rolnych.

Projekt stwarza podstawę prawną do działań Agencji na rynkach: zbóż, mięsa, mleka i

przetworów mlecznych, cukru, skrobi, suszu paszowego, lnu i konopi przeznaczonych na

włókno, surowca tytoniowego, wina, owoców i warzyw, oliwy z oliwek i jedwabników.

Przyjęcie projektowanej regulacji umożliwi Agencji prowadzenie działań, określonych w

przepisach rozporządzeń wspólnotowych, w zakresie interwencyjnych zakupów,

przechowywania i sprzedaży zbóż, mięsa, przetworów mlecznych i cukru, dopłat do

prywatnego przechowywania mięsa i produktów mlecznych, dopłat do produkcji suszu

paszowego, udzielania premii produkcyjnych dla producentów skrobi ziemniaczanej, dopłat

do przetwarzania słomy lnianej i konopnej, dopłat dla producentów jedwabników, dopłat dla

przetwórców wykorzystujących skrobię i cukier na cele niespożywcze, wykorzystania oliwy z

oliwek w przetwórstwie oraz dopłat do wykorzystania moszczy gronowych do produkcji soku

i innych produktów spożywczych oraz do zwiększenia stężenia alkoholu w produktach

winiarskich, dopłat do przetwórstwa i konsumpcji przetworów mlecznych, przeprowadzania

przetargów na zagospodarowanie owoców i warzyw nie przeznaczonych do obrotu, a także

administrowania kwotowania produkcji mleka, skrobi ziemniaczanej i surowca tytoniowego.

Projekt określa ponadto właściwość Agencji w zakresie administrowania obrotem

towarami rolnymi oraz towarami przetworzonymi z grupy towarów nieobjętych Załącznikiem

I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w tym udzielanie refundacji do

eksportu produktów rolnych do krajów trzecich, realizacja programów dotyczących

dostarczania nadwyżek żywności najuboższym mieszkańcom UE, prowadzenie działań w



zakresie programów pomocowych i informacyjnych dotyczących produktów rolnych i

żywnościowych.

W rozdziałach 4-9 projektu wprowadzono przepisy odnoszące się do organizacji

rynków rolnych w zakresie nie uregulowanym dotychczas w ustawach sektorowych. Przepisy

te określają kompetencje dotyczące organizacji rynków mięsa, wina, cukru, skrobi, oliwy z

oliwek i jedwabników. Wprowadzono także przepisy umożliwiające uczestnictwo Polski w

unijnych programach dostarczania nadwyżek żywności dla najuboższej ludności oraz udziału

w programach promocyjnych dotyczących produktów rolnych i żywnościowych, a także

przepisy regulujące wspieranie sektora pszczelarstwa.

Należy uznać, że przedłożony projekt ustawy ma charakter dostosowujący prawo

polskie do prawa Unii Europejskiej.
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Projekt

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia…

w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

(Dz. U. z dnia…Nr…, poz.…)

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia…2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji

niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z dnia…Nr…, poz.…) zarządza się,

co następuje:

§ 1. Agencji Rynku Rolnego nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie nadania

statutu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. Nr 138, poz. 641, z późn. zm.2)).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Agencja Rynku Rolnego, zwana dalej „Agencją”, działa na podstawie ustawy z dnia…2004 r. o

Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.

U. Nr…, poz. …), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

Rozdział 2

Struktura organizacyjna Agencji

§ 2. 1. W skład Agencji wchodzi Biuro Agencji, zwane dalej "Centralą", oraz oddziały terenowe.

2. Organem wykonawczym i zarządzającym Agencji jest Prezes Agencji.
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§ 3. 1. Prezes Agencji kieruje działalnością Agencji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Prezes Agencji kieruje Agencją przy pomocy zastępców Prezesa, dyrektorów komórek

organizacyjnych w Centrali oraz dyrektorów oddziałów terenowych, którzy są wobec niego

odpowiedzialni za całość spraw objętych ich zakresem działania.

3. W razie nieobecności Prezesa Agencji lub czasowej niemożności wykonywania przez niego

obowiązków, działalnością Agencji kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz, wyznaczony przez Prezesa

Agencji, jeden z jego zastępców.

§ 4. Prezes Agencji koordynuje działalność oddziałów terenowych oraz nadzoruje pracę dyrektorów

oddziałów terenowych.

§ 5. Prezes Agencji podejmuje decyzje w sprawie pracowników Centrali oraz dyrektorów oddziałów

terenowych.

§ 6. 1. Centrala jest aparatem wykonawczym Prezesa Agencji i w tym zakresie organizuje i prowadzi

działania Agencji.

2. W skład Centrali wchodzą biura właściwe do spraw:

1) produktów roślinnych,

2) mięsa,

3) cukru,

4) mleka,

5) administrowania obrotem towarowym z zagranicą,

6) analiz i programowania,

7) współpracy europejskiej,

8) zarządzania zasobami ludzkimi,

9) organizacyjno-administracyjnych,

10) finansowo-księgowych,

11) audytu wewnętrznego,

12) kontroli technicznych,

13) nadzoru właścicielskiego,

14) teleinformatyki,

15) prawnych,

16) kontroli wewnętrznej,

17) informacji i promocji.
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§ 7. Szczegółowy zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Centrali, ich nazwę,

oraz podporządkowanie organizacyjne określa Prezes Agencji w regulaminie organizacyjnym Agencji.

§ 8. Prezes Agencji może tworzyć komisje opiniodawczo-doradcze i zespoły problemowe o

charakterze stałym lub doraźnym, określając nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb pracy tych

organów.

§ 9. Prezes Agencji wykonuje czynności kierownika zakładu pracy, wynikające z kodeksu pracy.

Rozdział 3

Oddziały terenowe

§ 10. 1. W ramach struktury organizacyjnej Agencji wyodrębnia się oddziały terenowe.

2. Zasięg terytorialny oddziałów terenowych odpowiada obszarowi jednego albo kilku województw, z

zastrzeżeniem ust. 3.

3. Prezes Agencji może zmieniać liczbę oddziałów terenowych i odpowiednio określać ich zasięg

terytorialny.

3. Siedzibami oddziałów terenowych są miasta będące siedzibami wojewodów.

4. Dyrektor oddziału terenowego realizuje zadania określone w statucie, pełnomocnictwach

udzielonych przez Prezesa Agencji oraz w odrębnych przepisach.

§ 11. Strukturę organizacyjną oddziałów terenowych oraz zakres działania poszczególnych komórek

organizacyjnych oraz ich nazwę określa Prezes Agencji w regulaminach organizacyjnych oddziałów

terenowych.

§ 12. Dyrektor oddziału terenowego jest pracodawcą w rozumieniu przepisów kodeksu pracy oraz

przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w oddziale terenowym. Nawiązanie i

rozwiązanie stosunku pracy z zastępcą dyrektora oddziału terenowego, głównym księgowym oraz

wymaga zgody Prezesa Agencji.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

§ 13. 1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

2. Gospodarka finansowa Agencji obejmuje działalność związaną z administrowaniem przez Agencję

mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej oraz działalność administracyjną.

§ 14. 1. Agencja tworzy następujące fundusze:

1) fundusz statutowy;
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2) inne fundusze wynikające z obowiązujących przepisów ustawowych.

2. Fundusz statutowy ulega zwiększeniu o wypracowany zysk oraz zmniejszeniu o poniesioną stratę.

3. Prezes Agencji może tworzyć, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów

publicznych, fundusze inne niż wymienione w ust. 1.

§ 15. 1. Roczny plan finansowy Agencji obejmuje w szczególności:

1) planowane przychody według podstawowych rodzajów, z wyodrębnieniem:

a) przychodów własnych,

b) dotacji z budżetu państwa;

2) koszty funkcjonowania Agencji według rodzajów, z wyodrębnieniem:

a) wynagrodzeń i składek od nich naliczonych,

b) kosztów majątkowych;

3) planowany stan zatrudnienia w Agencji;

4) uzasadnienie planu finansowego.

2. Roczny plan finansowy sporządza się odrębnie dla działalności związanej z administrowaniem

przez Agencję mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej i odrębnie dla działalności administracyjnej.

§ 16. Zakładowy plan kont powinien zapewnić wyodrębnienie ewidencji w zakresie działalności

związanej z administrowaniem przez Agencję mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej oraz

działalności administracyjnej.

§ 17. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji zatwierdza minister właściwy do spraw finansów

publicznych, zgodnie z przepisami o rachunkowości.

W porozumieniu                                               Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Finansów

                                                
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie

§ 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. Nr 32, poz. 305)

2) Zmiany rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r. Nr 100, poz. 641, z 1999 r. Nr 12,
poz. 99, Nr 59, poz. 626, z 2001 r. Nr 89, poz. 980, z 2002 r. Nr 31, poz. 287, z 2003 r. Nr 63,
poz. 588.

UZASADNIENIE

Potrzeba opracowania nowego statutu Agencji Rynku Rolnego wynika

z postanowienia art. 11 ust. 2 projektu ustawy z dnia .. .. ….r. o Agencji Rynku

Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie niektórych ustaw
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(Dz. U. Nr…, poz. …), zgodnie z którym obowiązek nadania Agencji statutu,

spoczywa na ministrze właściwym do spraw rynków rolnych.

Regulacje zawarte w statucie zostały ograniczone do określenia niezbędnych

elementów struktury organizacyjnej biura Agencji zwanego Centralą, liczby, zasięgu

terytorialnego i siedzib oddziałów terenowych, szczegółowych zasad gospodarki

finansowej oraz sporządzania planu finansowego Agencji.

Tak określony zakres przedmiotowy omawianej regulacji jest wystarczający do

wykonanie zadań i zobowiązań Agencji jako agencji płatniczej, wynikających z prawa

UE, warunkujących korzystanie ze środków pochodzących z Europejskiego

Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach realizacji mechanizmów Wspólnej

Polityki Rolnej.

Od dnia akcesji Agencja będzie realizowała działania zgodnie z prawem

wspólnotowym regulującym organizację poszczególnych rynków rolnych, a nie jak

dotychczas w oparciu o prawo krajowe dotyczące interwencyjnej polityki państwa na

rynkach rolnych. Stosowanie prawa wspólnotowego w tym zakresie oznacza, że

działania stabilizujące poszczególne rynki rolne, Agencja będzie realizować po

podjęciu decyzji w tym zakresie przez Komisję Europejską, a nie jak obecnie przez

Radę Ministrów oraz, że będą one realizowane zgodnie z zasadami unijnymi

określonymi w rozporządzeniach Rady i Komisji Europejskiej, które będą

obowiązywać wprost, podobnie jak we wszystkich państwach członkowskich UE.

Biorąc pod uwagę dynamikę zmian prawa wspólnotowego i konieczność

aktywnego dostosowywania struktury organizacyjnej do zmieniającego się zakresu

zadań, określając organizację Centrali Agencji zrezygnowano ze wskazania nazw

poszczególnych wyodrębnionych biur zastępując je wskazaniem ich właściwości

funkcjonalnej i rzeczowej.

Temu samemu celowi ma służyć uprawnienie Prezesa Agencji do zmiany

liczby i zasięgu terytorialnego oddziałów terenowych.

Jednocześnie przyjęto, że szczegółowy zakres działania komórek

organizacyjnych Centrali oraz oddziałów terenowych, ich nazwy oraz

podporządkowanie organizacyjne zostanie określone przez Prezesa Agencji w

regulaminie organizacyjnym. Takie rozwiązanie pozwoli na aktywne i elastyczne

reagowanie Agencji, na zachodzące zmiany w prawie unijnym.
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Wprowadzane rozwiązania uwzględniają zasadnicze zmiany ilość rynków rolnych

objętych oddziaływaniem Agencji oraz sposoby realizacji jej działań, czemu służyć

ma w szczególności wyodrębnienie:

- biur właściwych do spraw rynków rolnych i administrowania obrotem

towarowym z zagranicą,

- wewnętrznych służb kontroli technicznych, które będą odpowiedzialne za

przeprowadzanie kontroli u beneficjentów mechanizmów Wspólnej Polityki

Rolnej administrowanych przez ARR przed dokonaniem płatności,

- wewnętrznych służb kontroli wewnętrznej odpowiedzialnej za sprawowanie

kontroli instytucjonalnej opartej na tzw. kontroli popłatnościowej. Celem tego

systemu kontroli jest wykrywanie wszelkich nieprawidłowości w działaniach

zrealizowanych w ramach mechanizmów WPR oraz innych elementów

działalności krajowej.

Statut przewiduje możliwość tworzenia komisji opiniodawczo-doradczych i

zespołów problemowych w celu szerszego udziału i wykorzystania wiedzy i

doświadczeń środowisk związanych z produkcją i przetwórstwem rolno-spożywczym

w realizacji zadań Agencji.

Agencja prowadzić będzie samodzielną gospodarkę finansową w ramach,

której gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych przez Agencję odbywać się

będzie zgodnie z ustalanym corocznie planem finansowym. Działalność Agencji

finansowana z dotacji budżetowej będzie prowadzona zgodnie z przepisami o

rachunkowości, a ze środków na prefinansowanie wydatków z Sekcji Gwarancji

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej będzie prowadzona zgodnie z

przepisami o finansach publicznych z uwzględnieniem obowiązujących w tym

zakresie przepisów Unii Europejskiej. Odmienny charakter wspomnianych środków

implikuje wprowadzenie obowiązku prowadzenia odrębnej ewidencji dla ich

rozdysponowania, co znalazło odzwierciedlenie w postanowieniach statutu. W celu

poddania kontroli prawidłowości prowadzonej przez Agencję gospodarki finansowej

minister właściwy do spraw finansów publicznych zatwierdzał będzie jej roczne

sprawozdanie finansowe.



Projekt

      ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

  z dnia ..........................2004 r.

w sprawie określenia wzorów oraz terminów składania wniosków

o przyznanie kwot A i B cukru, A i B izoglukozy oraz wzorów sprawozdań

z wyprodukowanego, przechowywanego i sprzedanego cukru i  izoglukozy

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia ……r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji

niektórych rynków rolnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr  ......) zarządza się, co

następuje:

§ 1.Określa się:

1) wzór wniosku producenta cukru o przyznanie kwot A i B cukru na dany rok rozliczeniowy,

stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór miesięcznego sprawozdania z ilości wyprodukowanego, przechowywanego i

sprzedanego cukru A, B i C, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wzór rocznego sprawozdania z produkcji i obrotu cukrem A, B i C oraz z wysokości marży

przetwórczej, wydatku cukru, przychodów ze sprzedaży melasy oraz kosztów transportu

buraków cukrowych, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) wzór wniosku producenta izoglukozy o przyznanie kwot A i B izoglukozy na dany rok

rozliczeniowy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) wzór miesięcznego sprawozdania z produkcji, wielkości zapasów oraz sprzedaży

izoglukozy A, B i C, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

                                                          
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne na podstawie §
1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz.305).



6) wzór rocznego sprawozdania z produkcji i obrotu izoglukozy A, B i C, stanowiący

załącznik nr 6 do rozporządzenia;

§ 2. Wnioski, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4, składa się w terminie do dnia 1 września roku

kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym przypada początek danego roku

rozliczeniowego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ROLNICTWA

                                           I ROZWOJU WSI

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia ......................2004 r. (poz. ......)

Załącznik nr1

WZÓR

Pieczęć wnioskodawcy                                                                ...............................................................

             (miejscowość, data)
         Data wpływu wniosku do Ministerstwa                

    Rolnictwa i Rozwoju Wsi…...…….

WNIOSEK

o przyznanie kwot A i B cukru  na rok rozliczeniowy..................................

1. Wnioskodawca......................................................................................................................
(pełna nazwa)

2. Siedziba i adres wnioskodawcy:  ulica................................ kod pocztowy............................................
    miejscowość........................................
    telefon.................................................
    fax ......................................................
    e-mail .................................................
3. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym/ Numer ewidencji działalności gospodarczej......................
4. Numer identyfikatora statystycznego (REGON)............................................
5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)...........................................................
6. Limit produkcji cukru przyznany na kampanię 2001/2002:
    w kwocie A..............................................................................................................tys. ton
    w kwocie B..............................................................................................................tys. ton
7. Wydatek cukru uzyskany w kampanii 2001/2002..................................................%
8. Wielkość produkcji cukru w kampanii 2001/2002.................................................tys. ton
9. Ilość zawartych umów kontraktacyjnych w roku poprzedzającym dany rok rozliczeniowy, na który jest przyznawany limit
:



    1) na buraki w kwocie A.................powierzchnia uprawy.................ha
       zakontraktowano ........................tys. ton buraków cukrowych
    2) na buraki w kwocie B.................powierzchnia uprawy.................ha
       zakontraktowano.........................tys. ton buraków cukrowych
10. Posiadane przez wnioskodawcę środki produkcji umożliwiające wytworzenie cukru
buraczanego:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
11. Posiadane przez wnioskodawcę środki umożliwiające przechowywanie cukru buraczanego:

a) silos(y) o pojemności(ach)……………………….. ton,
b) magazyny o pojemności...........................................ton.

..........................................................................

  Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 2

WZÓR
Miesięczne sprawozdanie z ilości wyprodukowanego, przechowywanego i sprzedanego        cukru A, B i C

I.  Dane producenta:
1). Nazwa producenta: …….......................................................................................................................

2). NIP ............................. 3). REGON ...............................................

4). Siedziba i adres ................................................................................................................

5). Telefon ..............................   6). Fax ..............................   7). E-mail ..............................

8). Adres do korespondencji ......................................................................................................................

II.  Dane sprawozdawcze
Sprawozdanie dotyczy roku rozliczeniowego 200.. / 200.. miesiąca ..................

Uwaga: nie wypełniać zaciemnionych pól;dane podawać w przeliczeniu na cukier biały

Wyszczególnienie Cukier A
(w tonach)

Cukier B
(w tonach)

Cukier C
(w tonach)

Ogółem
(w tonach)

stan zapasów na pierwszy dzień
miesiąca w magazy-nach
własnych
stan zapasów na pierwszy dzień
miesiąca w magazy-nach nie
będących własnością producenta
cukru
produkcja w miesiącu

sprzedaż w kraju

eksport z dopłatami



eksport bez dopłat

zakup w kraju (towar)

Import

stan zapasów na ostatni dzień
miesiąca w magazynach
własnych
stan zapasów na ostatni dzień
miesiąca w magazynach nie
będących własnością producenta
cukru

Data:               Pieczęć i podpis osoby

                            upoważnionej

Załącznik nr 3
WZÓR

Roczne sprawozdanie z produkcji i obrotu cukrem A, B i C oraz z wysokości marży przetwórczej, wydatku cukru,
przychodów ze sprzedaży melasy oraz kosztów transportu buraków cukrowych

I.   Dane producenta:

1). Nazwa producenta: .............................................................................................................................

2). NIP ............................. 3). REGON ........................

4). Siedziba i adres ..................................................................................................................................

5). Telefon ..............................   6). Fax ..............................   7). E-mail ..............................

8). Adres do korespondencji ......................................................................................................................

II.  Dane sprawozdawcze
Sprawozdanie dotyczy roku rozliczeniowego 200.. / 200..

Uwaga: nie wypełniać zaciemnionych pól;dane podawać w przeliczeniu na cukier biały

Wyszczególnienie Cukier A
(w tonach)

Cukier B
(w tonach)

Cukier C
(w tonach)

Ogółem
(w tonach)

Przyznany limit

Stan zapasów na dzień
1 października danego roku
rozliczeniowego w magazynach
własnych
Stan zapasów na dzień
1 października danego roku
rozliczeniowego w magazynach
nie będących własnością
producenta cukru
sprzedaż w kraju

eksport z dopłatami



eksport bez dopłat

zakup w kraju (towar)

Import

Stan zapasów na dzień
30 września po zakończeniu
danego roku rozliczeniowego w
magazynach własnych
Stan zapasów na dzień
30 września po zakończeniu
danego roku rozliczeniowego w
magazynach nie będących
własnością producenta cukru

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wielkość

Marża przetwórcza:            Zł               %
dla cukru A zł/t %
dla cukru B zł/t %

1. 

dla cukru C zł/t %

2. Wydatek cukru %

3. Ilość wyprodukowanej melasy Tona

4. Ilość sprzedanej melasy
(w kraju i na eksport)

Tona

5. Przychody ze sprzedaży melasy
(w kraju i na eksport)

Zł

6. Koszt dostarczenia buraków cukrowych do
producenta cukru

Zł

Data: Pieczęć i podpis osoby
upoważnionej



Załącznik nr 4

WZÓR

Pieczęć wnioskodawcy                                                  ......................................................

                                                                                                      (miejscowość, data)

Data wpływu wniosku do Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi ...................

WNIOSEK

o przyznanie kwot A i B  izoglukozy na rok rozliczeniowy ..........................

1. Wnioskodawca................................................................................................................................
                                                                     (pełna nazwa)
2. Siedziba i adres wnioskodawcy: ulica.........................................  kod pocztowy...........................

     miejscowość.................................................................................
 telefon ..............................................
 fax ....................................................

       e-mail ...............................................
3. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym/ Numer ewidencji działalności gospodarczej....................
4. Numer identyfikatora statystycznego (REGON)..........................................
5.    Numer identyfikacji podatkowej (NIP)......................................................
6. Tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości (obiektów produkcyjnych), w których ma
       być prowadzona produkcja izoglukozy ........................................................................
7.   Wielkość sprzedaży na rynek krajowy w roku kalendarzowym *):

rok 2000..................................................../...............................................................tys. ton
rok 2001..................................................../...........................................................…tys. ton

 8.  Wielkość sprzedaży na rynek krajowy*):
      od dnia 1 października 1999r. do dnia 30 września 2000r. ................/......................tys. ton
      od dnia 1 października 2000r. do dnia 30 września 2001 r. .............../..................... tys. ton
9.   Wielkość produkcji *) :

w roku kalendarzowym 2000............................................................/........................tys. ton
od dnia 1 października 1999 r. do dnia 30 września 2000 r. ............../......................tys. ton
od dnia 1 października 2000 r. do dnia 30 września 2001 r. ............../......................tys. ton

10. Wielkość produkcji z przeznaczeniem na eksport*):
 w roku kalendarzowym 2000 .........................................................../........................tys. ton
 od dnia 1 października 1999 r. do dnia 30 września 2000 r. ............../......................tys. ton
 od dnia 1 października 2000 r. do dnia 30 września 2001 r. ............../......................tys. ton



11. Informacje dotyczące roku rozliczeniowego poprzedzającego rok rozliczeniowy, w którym jest składany wniosek :
      1) zapasy początkowe  na dzień 1lipca*) ................................./................................tys. ton

 2) produkcja ogółem*)............................................................../.................................tys. ton
 3) sprzedaż  ogółem *)............................................................./..................................tys. ton
     w tym:

           a) na rynek wewnętrzny*) ................................................/................................. tys. ton
           b) na eksport z dopłatami*) ............................................./.................................. tys. ton
           c) na eksport bez dopłat*) .............................................../..................................tys. ton

4) zapasy końcowe  na dzień 30 czerwca*)  ........................./.................................tys. ton
5) średnia cena zbytu  netto  w zł ogółem ................................................................zł / kg

         w tym:
         a) izoglukozy A .....................................................................................................zł / kg
         b) izoglukozy B .....................................................................................................zł / kg
         c) izoglukozy C .....................................................................................................zł / kg
12.Posiadane przez wnioskodawcę środki  produkcji umożliwiające wytworzenie izoglukozy:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...............................

           Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej

*)      w przeliczeniu na suchą substancję zawartą w 42 % roztworze fruktozy

Załącznik nr 5

WZÓR

Miesięczne sprawozdanie z produkcji, wielkości zapasów oraz sprzedaży
 izoglukozy A, B i C

I.  Dane producenta:

1). Nazwa producenta: ...............................................................................................................................

2). NIP ............................. 3). REGON ........................

4). Siedziba i adres .....................................................................................................................................

5). Telefon ..............................   6). Fax ..............................   7). E-mail ..............................

8). Adres do korespondencji ......................................................................................................................

II.  Dane sprawozdawcze
Sprawozdanie dotyczy roku rozliczeniowego 200.. / 200.. miesiąca ..................

Uwaga: nie wypełniać zaciemnionych pól;
dane dotyczące izoglukozy podaje się w przeliczeniu na suchą substancję zawartą w 42% roztworze fruktozy

Wyszczególnienie Izoglukoza A
(w tonach)

Izoglukoza B
(w tonach)

Izoglukoza C
(w tonach)

Ogółem
(w tonach)

stan zapasów na pierwszy dzień
miesiąca w magazy-nach
własnych
stan zapasów na pierwszy dzień
miesiąca w magazy-nach nie
będących własnością producenta
cukru
produkcja w miesiącu

sprzedaż w kraju



eksport z dopłatami

eksport bez dopłat

Import

stan zapasów na ostatni dzień
miesiąca w magazynach
własnych
stan zapasów na ostatni dzień
miesiąca w magazynach nie
będących własnością producenta
izoglukozy

Data: Pieczęć i podpis osoby
upoważnionej

Załącznik nr 6

WZÓR
Roczne sprawozdanie z produkcji i obrotu izoglukozy A, B i C

I. Dane producenta:

1). Nazwa producenta: .....................................................................................................................

2). NIP ............................. 3). REGON ........................

4). Siedziba i adres i siedziba..........................................................................................................

5). Telefon ..............................   6). Fax ..............................   7). E-mail ..............................

8). Adres do korespondencji ......................................................................................................................

II. Dane sprawozdawcze
Sprawozdanie dotyczy roku rozliczeniowego 200.. / 200..

Uwaga: nie wypełniać zaciemnionych pól;dane dotyczące izoglukozy podaje się w przeliczeniu na suchą substancję zawartą
w 42% roztworze fruktozy

Wyszczególnienie Izoglukoza A
(w tonach)

Izoglukoza B
(w tonach)

Izoglukoza C
(w tonach)

Ogółem
(w tonach)

Stan zapasów na dzień
1 października danego roku
rozliczeniowego w magazynach
własnych
Stan zapasów na dzień
1 października danego roku
rozliczeniowego w magazynach
nie będących własnością
producenta cukru
produkcja w roku rozliczeniowym
sprzedaż w kraju

eksport z dopłatami

eksport bez dopłat

Import



Stan zapasów na dzień
30 września po zakończeniu
danego roku rozliczeniowego w
magazynach własnych
Stan zapasów na dzień
30 września po zakończeniu
danego roku rozliczeniowego w
magazynach nie będących
własnością producenta izoglukozy

Data: Pieczęć i podpis osoby
upoważnionej

U Z A S A D N I E N I E

Art. 33 pkt 2  ustawy z dnia ustawy z dnia ……r. o Agencji Rynku Rolnego i

organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr  ......)

zobowiązuje ministra właściwego do spraw rynków rolnych do określenia wzorów

sprawozdań z produkcji, przechowywania i obrotu cukrem i izoglukozą .  Przedmiotowe

rozporządzenie stanowi wykonanie tej delegacji.

Producenci cukru i izoglukozy w celu otrzymania decyzji dotyczącej przyznania limitu

produkcji cukru i izoglukozy zobowiązani są złożyć do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

stosowne wnioski. We wnioskach tych powinny się znaleźć m.in. następujące informacje:

oznaczenie wnioskodawcy i jego adresu, limit produkcji, wielkość produkcji, dane dotyczące

statusu prawnego wnioskodawcy, informacje dotyczące środków umożliwiających produkcję

cukru i izoglukozy. Powyższe dane dokumentują,  że składający wniosek jest w rozumieniu

ustawy producentem cukru buraczanego, izoglukozy  i może ubiegać się o limit.

W związku z koniecznością przekazywania informacji do Komisji Europejskiej oraz

realizacją art.33   ustawy z dnia ……r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych

rynków rolnych oraz o zmianie niektórych ustaw  wprowadza  się obowiązek składania

miesięcznych i rocznych sprawozdań z produkcji i obrotu cukrem, i izogluklozą.

Miesięczne sprawozdania, które zobowiązani są składać producenci cukru i

izoglukozy  zawierają informacje dotyczące zapasów na początek i koniec miesiąca, wielkość



produkcji, sprzedaży, importu oraz wielkość eksportu z dopłatami i bez dopłat w każdym

miesiącu.

W rocznych sprawozdaniach producentów cukru  oprócz informacji na temat

wielkości  produkcji i obrotu cukrem zawarte będą informacje dotyczące wysokości marży

przetwórczej, wydatku cukru, przychodów ze sprzedaży melasy oraz kosztów transportu

buraków cukrowych, które stanowią podstawę do ustalania ceny podstawowej buraków

cukrowych.

Dane dotyczące izoglukozy w  składanych przez producentów izoglukozy

sprawozdaniach  powinny być podawane w przeliczeniu na suchą substancję zawartą w 42 %

roztworze fruktozy .

Ocena skutków regulacji:

 Projekt  będzie opiniowany  przez związki reprezentujące plantatorów buraków

cukrowych i producentów cukru, jak również inne związki zawodowe rolników i społeczno –

zawodowe organizacje rolników. Ponadto projekt rozporządzenia opiniowała będzie Komisja

Porozumiewawcza do Spraw Cukru oraz Agencja Rynku Rolnego.

Wejście w życie niniejszego rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla

budżetu państwa.


